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املقدمة

أنفسنا  رشور  من  باهلل  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  حنمده  هلل  احلمد  إن 
وسيئات أعمانلا، من يهده اهلل فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن 
ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوهل، صىل اهلل وسلم 

وبارك عليه وىلع آهل وصحبه أمجعني، أما بعد:

هل  وما  الُمنوعة،  ادلاللة  والضوابط وطرق  والقواعد  األصول  مُجلة من  فهذه 
ل به إىل استخراج املعاين واهلدايات من القرآن الكريم،  نوع اتصال بذلك مما ُيَتَوصَّ
مقرونة بتطبيقاتها وأمثلتها اليت توضحها وجتليها، إىل غري ذلك مما جتده مسطوًرا 

يف هذا الكتاب.

قال الشيخ عبد الرمحن السعدي r: »ومن أصول اتلفسري: إذا فَِهْمت ما دلت 
نًا، فاعلم أن لوازم هذه املعاين، وما  عليه اآليات الكريمة من املعاين ُمَطاَبَقة وتََضمُّ
ال تتم إال به، ورشوَطها وتوابَعها؛ تابعٌة ذللك املعىن؛ فما ال يتم اخلرب إال به فهو تابع 
للخرب، وما ال يتم احلكم إال به فهو تابع للحكم. وأن اآليات اليت ُيْفَهم منها 
َتَعارُض، بل جيب مَحْل لك منها ىلع  َتنَاقٌُض وال  اتلََّعارُض واتلناقُض، ليس فيها 
احلالة الُمنَاِسبة الالئقة بها. وأن َحْذف الُمتََعلََّقات -من َمْفُعوالٍت وغريها- يدل 
ىلع تعميم املعىن؛ ألن هذا من أعظم فوائد احلذف. وأنه ال جيوز حذف ما ال يدل 

عليه السياق اللفظي، والقرينة احلايلة« اه)1(.

وقبل الرشوع يف املقصود، فإين أضع بني يدي القارئ الكريم بعض اجلوانب 
اليت ينبيغ اعتبارها؛ فمن ذلك: 

1( تفسري السعدي )941(.
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: لم أتعرض ملعىن اتلدبر وبعض املقدمات املتعلقة به اكتفاء بما ذكرته 
ً

أوال
باجلوانب  اذلي خيتص  القرآن(  تدبر  )اخلالصة يف  بـ  املوسوم  اآلخر  الكتاب  يف 

انلظرية املتصلة بموضوع اتلدبر. 

ثانًيا: ينبيغ أن نعلم أن اتلدبر ال خيضع لقواعد حمددة، لكن إذا اكن 
واحِلَكم  املعاين  أنواع  بواسطتها  يُْستَْخَرج  اليت  بالعلوم  ًقا  ُمتََحقِّ الُمتََدبِّر 
َدّق، وَغوٍْص أعمق 

َ
َسّد، وتََدبٍُّر أ

َ
واألحاكم؛ فإن ذلك يكون أدىع إىل َنَظٍر أ

عند قراءة القرآن الكريم.

ثاثلًا: تتنوع مطالب املتدبرين من تدبرهم للقرآن الكريم)1(؛ فمنهم من يقرؤه 
ثالث  ويقرؤه  فيه،  الِعرَب  ومواطن  مواعظه  للوقوف ىلع  آخر  ويقرؤه  قلبه،  قِّق  لرُيَ
يلتعرف ىلع حَمَابِّ اهلل وَمَساِخِطه، وأوصاف أويلائه، وِسَمات أعدائه، وربما قرأه 
الستخراج  يقرأ  أو  وعظمته،  قدرته  ودالئل  وصفاته  بأسمائه  ومواله  ربه  ملعرفة 
ل إيله  هداياته املتنوعة من احِلَكم واألحاكم واآلداب وغريها؛ فإن ذلك ال ُيتَوَصَّ

إال باتلدبر، وال يصح الفصل بني هذه املطالب وبني اتلدبر حبال.

وال خيىف أن هذه املطالَب متفاوتة فيما يتوقف حصوهلا عليه؛ فمنها ما يفتقر 
إىل آلة يتمكن معها الُمتََدبِّر من استخراج املعاين واهلدايات ادلقيقة املبنية ىلع 

ُسس وقواعد صحيحة يف االستدالل.
ُ
أ

ومن هنا جاءت اإلشارة إىل هذه اجلملة من ُطرق ادلاللة والقواعد اليت 
تضبط الفهم.

1( يف الكتاب اآلخر )اخلالصة يف تدبر القرآن الكريم( مجلة من هذه املطالب، فيمكن مراجعتها.
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رابًعا: إنما أردت يف هذا الكتاب إيراد قدر صالح من ُطرق ادلاللة وما من 

شأنه أن يُوِصل إىل املطلوب من املعاين وحنوها؛ يلتعرف به القارئ الكريم ىلع هذه 

األصول والقواعد وُطرق ادلاللة من جهة، ومن جهٍة أخرى يربط بني ذلك وبني 

اجلانب اتلطبييق؛ يلكون ذلك أوىع وأبني وأرسخ يف الفهم.

انلماذج  وال  انلظرية،  لألصول  واالستقراء  االستيعاب  املقصود  يكن  ولم 

به  حيصل  منها  َطَرف  ر 
ْ
ِذك أردت  ولكن  احلرص،  يفوت  مما  فذلك  اتلطبيقية؛ 

املقصود، ويتضح به املراد، ويدل ىلع غريه، فيتتبعه طالب العلم يف َمَظانِّه.

كتب  يف  قراءيت  عند  أمجعه  كنُت  مما  اتلطبيقية  انلماذج  انتقيُت  خامًسا: 

ادلقيقة  واللفتات  اللطائف  من  أستحسنه  ما  ن  َدوِّ
ُ
أ كنُت  إذ  وغريها؛  اتلفسري 

الُمستخرجة بثاقب انلظر والِفْكر مما َجاَدْت به قََرائح العلماء وفُهومهم، كما قرأت 

واالستشارات(  لدلراسات  تدبر  )مركز  عن  صدرت  اليت  اخلمس)1(  املجمواعت 

حتت عنوان )يلدبروا آياته(، وانتقيت بعض األمثلة منها، فأوردتُّ يف هذا الكتاب 

من هذا وذاك أحسن ما مجعُت.

اليت  رق  الطُّ إىل  بانلظر  ِسلة 
ْ
ُمتََسل طريقة  ىلع  الكتاب  رتبُت  سادًسا: 

ل بها إىل الُمراد من ألوان ادلالالت. ُيتَوَصَّ

واألنواع،  الُطرق  من  ليشء  ختضع  ال  واألمثلة  انلماذج  بعض  وهناك 

ح ذلك. فأحلقتُها يف آخر الكتاب وجعلتُها حتت عنوان يُوَضِّ

1( وقد صدر منها اآلن ثمان جممواعت.
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ومما يدخل يف هذا انلوع ما يُسمَّ بـ )اتلفسري اإلشاري(.

ز، وإال فإنه  وهذا انلوع من اتلفسري إنما يُقال هل: )تفسري(، ىلع سبيل اتلََّجوُّ
ال يدخل حتت اتلفسري، كما أن اعمة ما يُذكر فيه ال يصح.

وردتُّ فيه نماذج صاحلة ُمْستَْحَسنة 
َ
وقد أفردتُّ هل عنوانًا يف آخر الكتاب وأ

مما ذكره العلماء اثلقات: كشيخ اإلسالم ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، واحلافظ 
ابن كثري، والشيخ عبد الرمحن السعدي، والشيخ حممد األمني الشنقيطي؛ رمحهم 
اهلل، سواء َصَُّحوا فيه بأنه من قبيل اإلشارة، أو لم يرَُصِّحوا بذلك، لكنه داخل حتته.

كما أوردتُّ يف آخر الكتاب ما يتصل باتلطبيق والعمل واالمتثال؛ لكون ذلك 
يتصل باتلدبر من جهة أن بعض السلف قد فسَّ اتلدبر بالعمل به؛ كما أوضحنا 
املتدبرين:  مطالب  من  أن  القرآن(. وال شك  تدبر  )اخلالصة يف  ذلك يف كتاب 

العمل واالمتثال.

هذا باإلضافة إىل الربط بني تدبُّر اآليات املتلوة، واتلفكر يف اآليات املشهودة، 
من  توفر  ملا  نظًرا  الوقت؛  هذا  أعمق يف  بصورة  أحد  للك  ُمتاًحا  ذلك  وقد صار 

الوسائل احلديثة اليت يمكن لعموم انلاس مشاهدة ذلك من خالهلا.

ْوَردتُّ نماذج من هذا انلوع؛ تلدل ىلع غريها.
َ
ويف هذا الكتاب أ

قال ابن القيم r: »واتلفكر يف القرآن نواعن: تفكر فيه يلقع ىلع ُمراد الرب تعاىل 
ر يف ادليلل القرآين،  ر فيه؛ فاألول: َتَفكُّ ر يف معاين ما داع عباده اىل اتلََّفكُّ منه، وَتَفكُّ
ر يف آياته  ر يف آياته املسموعة، واثلاين: تفكُّ ر يف ادليلل العياين؛ األول: تفكُّ واثلاين: َتَفكُّ

ر فيه، وُيعَمل به«اه)1(. املشهودة؛ وهلذا أنزل اهلل القرآن يلُتدبَّر، وُيتفكَّ

1( مفتاح دار السعادة )537-536/1(.
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وحاصل ذلك جاء مستوىف يف ستة أبواب ومقدمة وخاتمة؛ وإيلك جمملها:

ابلاب األول: انلظر اليلك – اإلمجايل – آليات السورة؛ وذلك يشمل:

تدبر اآليات إمجااًل للتوصل إىل املوضوع أو املوضواعت اليت تدور حوهلا اآليات يف   -1
السورة.

 للتوصل إىل مقاصد السورة.
ً

تدبر اآليات إمجاال  -2

3- تدبر املعىن العام لآلية للتوصل إىل املعىن األسايس اذلي نزلت تلقريره.

ابلاب اثلاين: يف املعاين واهلدايات املستخرجة وفق القواعد واألصول املعتربة:

فمن ذلك:

الكريمة؛  اآليات  من  اهلدايات  استخراج  يف  ادلاللة  أنواع  إعمال   :
ً

أوال
وذلك نواعن:

انلوع األول: داللة املنطوق؛ وهو قسمان:

املنطوق الرصيح؛ وهو نواعن:  -1

1( داللة املطابقة.

ن. 2( داللة اتلََّضمُّ

املنطوق غري الرصيح )داللة االلزتام(؛ ويدخل حتتها ثالثة أنواع:  -2

األول: داللة االقتضاء.
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اثلاين: داللة اإلشارة؛ وهل صورتان:

اثلالث: داللة اإليماء واتلنبيه.

انلوع اثلاين: داللة املفهوم؛ وهو قسمان:

1- مفهوم املوافقة.

2- مفهوم املخالفة.

ثانًيا: العموم واخلصوص.

ثاثلًا: اإلطالق واتلقييد.

رابًعا: ما يُْستََفاد من بعض القواعد يف اتلفسري.

خامًسا: القواعد القرآنية.

ابلاب اثلالث: انلظر واتلدبر يف املناسبات.

ابلاب الرابع: ما يتوصل إيله بانلظر إىل انلوايح اللغوية واجلوانب ابلالغية:

فمن ذلك: 

احلقيقة واملجاز )عند القائل به(.  -1

ما يتصل بمرجع الضمري.  -2

3- ما يُؤَْخذ من اإلظهار يف موضع اإلضمار، وعكسه.

االتلفات.  -4



11

الفروق اللفظية.  -5

6- املتشابه اللفظي.

7- دالالت اجلملة )االسمية والفعلية(.

8- ما يرجع إىل ترصيف اللفظ.

ما يرجع إىل معاين احلروف، ودالالتها، واتلضمني.  -9

بني  والرتتيب  واتلأخري  واتلقديم  واتلكرار،  والزيادة،  واحلذف  اتلقدير   -10

األمور املذكورة يف اآلية.

11- اإلجياز والبسط واالستطراد.

12- األمثال والتشبيهات.

ابلاب اخلامس: ما ال يدخل يف يشء مما سبق؛ وهو نواعن:

األول: صور من اتلدبر ال ختضع ليشء مما سبق.

اثلاين: اتلفسري اإلشاري.

ابلاب السادس: اتلدبر الَعَميل؛ وهو نواعن:

األول: اتلطبيق والعمل واالمتثال.

اثلاين: انلظر يف الكون واآليات املشهودة.

اخلاتمة.
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سابًعا: جتد يف هذا الكتاب ختريج األحاديث خترجيًا موجًزا، فما أخرجه الشيخان 
أو أحدهما اكتفيُت به، وإن لم يكن فيهما فأكتيف بتخرجيه من بقية الكتب الستة، 
لم يكن يف يشء منها  فإن  التسعة،  الكتب  بقية  لم يكن يف يشء منها فمن  فإن 

َخرَّْجتُه من غريها.

فُْت باملصطلحات العلمية اليت حيتاج القارئ إىل معرفة املراد بها،  كما َعرَّ
وترمجُت لغري املشاهري من األعالم ترمجًة ُموَجَزة.

وأحلقت بالكتاب فهرًسا للمصادر، وآخر للموضواعت.

وقد أسميتُه بـ )القواعد واألصول وتطبيقات اتلدبر(.

هذا، وأسأل اهلل تعاىل أن يتقبله بقبول حسن، وأن جيعله ذخًرا يل يوم أن 
ألقاه؛ إنه سميع جميب.

وكتبه: خادل بن عثمان السبت

1436/09/05ـه

Khaled2224@gmail.com
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ابلاب األول

انلظر اليلك -اإلمجايل- يف آيات السورة)1(

ة يف اتلدبُّر. 1( تُعدُّ املطالب ادلاخلة حتت هذا ابلاب من األمور املهمَّ
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 للتوصل إىل املوضوع أو املوضواعت اليت تدور حوهلا 
ً

1- تدبر اآليات إمجاال
اآليات يف السورة)1(.

اتلطبيق:

r: »وقد ذكرُت يف مواضع ما اشتملت عليه  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ر 

ْ
)سورة ابلقرة( من تقرير أصول العلم وقواعد ادلين: أن اهلل تعاىل افتتحها بِذك

كتابه اهلادي للمتقني، فوََصَف حال أهل اهلدى، ثم الاكفرين، ثم املنافقني؛ فهذه 
الطلبية(، فداع انلاس إىل عبادته وَْحده، ثم ذكر  )مجل خربية(. ثم ذكر )اجلمل 
ادلالئل ىلع ذلك من فَْرش األرض، وبناء السماء، وإنزال املاء، وإخراج اثلمار ِرْزقًا 
ر الرسالة، وَذَكر الوعد والوعيد، ثم َذَكر َمبَْدأ انلبوة واهلدى، وما َبثَّه  للعباد، ثم قَرَّ
يف العالَم من اخللق واألمر، ثم َذَكر تعليم آدم األسماء، وإسجاد املالئكة هل لَِما 
فه من العلم؛ فإن هذا تقرير جِلنْس ما بُِعث به حممد g من اهلدى ودين احلق،  رَشَّ

َفَقّص ِجنْس دعوة األنبياء. 

تقرير  ن ذلك  إىل خطاب بين إرسائيل وقصة موىس معهم، وَضمَّ انتقل  ثم 
نبوته؛ إذ هو قرين حممد g، فذكر آدم اذلي هو أول، وموىس اذلي هو نَِظريه، وهما 
َكل من الشجرة فتاب عليه، واكن 

َ
الذلان احتجا، وموىس َقتَل نفًسا فُغِفر هل، وآدم أ

يف قصة موىس رَدٌّ ىلع الصابئة وحنوهم ممن يُِقّر جبنس انلبوات، وال يُوِجب اتّباع 

1( موضواعت السورة: يه القضايا اليت تناوتلها السورة من القصص واألخبار والوقائع، أو األحاكم، 
كسورة  واحد؛  موضوع  ذات  تكون  قد  والسورة  ذلك.  غري  إىل  والوعيد...  الوعد  أو  األوصاف،  أو 

اإلخالص، وقد تكون ذات موضواعت متعددة؛ كسورة ابلقرة وآل عمران، وغريهما كثري.
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نه  لُون أخبار األنبياء، وفيها ردٌّ ىلع أهل الكتاب بما تََضمَّ ما جاؤوا به، وقد يتأوَّ
من  حال  ر 

ْ
وِذك نبوته،  وتقرير   ،g حممد  به  جاء  بما  باإليمان  األمر  من  ذلك 

ر انلصارى، 
ْ
ر النَّْسخ اذلي ينكره بعضهم، وِذك

ْ
ْحر، وِذك َعَدل عن انلبوة إىل السِّ

تنَي لن يرضوا عنه حىت يَتَِّبع ِملَّتَهم؛ لك هذا يف تقرير أصول ادلين؛ من  مَّ
ُ
وأن األ

الوحدانية والرسالة. 

ثم أخذ سبحانه يف بيان رشائع اإلسالم اليت ىلع ِملَّة إبراهيم، فََذكر إبراهيم 
َيتََميَّ أهل اإلسالم عما سواهم، وَذَكر  اذلي هو إمام، وبناء ابليت اذلي بتعظيمه 
ر ذلك؛ فإنه شعار الِملَّة بني أهلها وغريهم؛ وهلذا ُيَقال: أهل القبلة،  استقباهل، وقَرَّ
كما يُقال: »َمن صلَّ صالتنا، واستقبل قِْبلتنا، وأكل ذبيحتنا؛ فهو الُمْسلِم«)1(. وَذَكر 
والعمرة هلا ماكن  وزمان،  احلج هل ماكن  أن  وذلك  باملاكن؛  ما خيتص  املناسك  من 
فقط، والعكوف والركوع والسجود رُشِع فيه وال يتقيد به وال بماكن وال بزمان، 
لكن الصالة تتقيد باستقباهل، فذكر سبحانه هذه األنواع اخلمسة: من العكوف، 
والصالة، والطواف، والعمرة، واحلج؛ والطواف خيتص باملاكن فقط، ثم أتبع ذلك ما 
يتعلق بابليت، من الطواف باجلبلني، وأنه ال ُجنَاح فيه؛ جوابًا ملا اكن عليه األنصار 
ُفوا عن  يف اجلاهلية من كراهة الطواف بهما ألجل إهالهلم لَمنَاة، وجوابًا لقوم تََوقَّ
وبالقلوب  -بل  بابليت  الُمتََعلِّقة  العبادات  بعد  الطواف  ذكر  وجاء  بهما.  الطواف 
ين ال يقوم  َ ِمُروا به من االستعانة بالصرب والصالة الذلَّ

ُ
واألبدان واألموال- بعد ما أ

ادلين إال بهما، واكن ذلك مفتاح اجلهاد املؤسس ىلع الصرب؛ ألن ذلك من تمام أمر 
ابليت؛ ألن أهل الِملَل ال خُيَاِلُفون فيه، فال يقوم أمر ابليت إال باجلهاد عنه.

.h 1( أخرجه ابلخاري )391( من حديث أنس
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من  األمة  هذه  ىلع  به  أنعم  ما  وبنيَّ  واملقدور،  املرشوع  ىلع  الصرب  وذكر 
ْعِطيَت ما لم ُتْعَط األمُم قبلها، فاكن ذلك من خصائصها 

ُ
البرشى للصابرين؛ فإنها أ

وشعائرها؛ اكلعبادات الُمتََعلِّقة بابليت؛ وهلذا َيْقِرن بني احلج واجلهاد؛ دلخول لك 
منهما يف سبيل اهلل؛ فأما اجلهاد فهو أعظم سبيل اهلل بانلص واإلمجاع، وكذلك 
احلج يف األصح؛ كما قال: »احلج من سبيل اهلل«)1(. وبنيَّ أن هذا معروف عند أهل 

ه لاكتِم العلم. الكتاب، بَِذمِّ

ثم ذكر أنه ال يقبل دينًا غري ذلك؛ فيف أوهلا: زب ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   
ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    زب  أثنائها:  ويف  )ابلقرة(،  رب  ۅ   ۅ  
ڌرب )ابلقرة: 165(، فاألول نيه اعم، واثلاين نيه خاص، وَذَكَرها بعد ابليت 

ذلك،  وحنو  واملقابر  األصنام  من  وبِلَيِْته  هل،  الُمَضاِهيَة  األنداد  قَْصد  عن  يلُنْتََه 
د َنْفسه قبل ذلك، وأنه: زبحئ      مئ       ىئ        يئ    جب  حب    خب   رب )ابلقرة(. ووَحَّ

ْمر 
َ
ْطلَق األ

َ
ثم َذَكر ما َيتََعلَّق بتوحيده من اآليات؛ ثم ذكر احلالل واحلرام، وأ

َسماَحتها  وَذَكر  ابليت،  وهو  وشعارها؛  باحلَِنيفيَّة  بُِعث  الرسول  ألن  الَمطاِعم؛  يف 
ْخذ ادليّة؛ ثم ذكر 

َ
يف األحوال املباحة، ويف ادلماء بما رَشَعه من الِقَصاص، ومن أ

الُمتََعلِّق  الصيام  ثم  باملوت،  الُمتََعلِّقة  الوصية  فذكر  بالزمان؛  الُمتََعلِّقة  العبادات 
برمضان وما يتصل به من االعتاكف َذَكَره يف عبادات املاكن، وعبادات الزمان؛ 
 بني 

ً
فإنه خيتص باملسجد وبالزمان استحبابًا أو وجوًبا بوقت الصيام، َووَسطه أوال

ع يف مجيع  الطواف والصالة؛ ألن الطواف خيتص باملسجد احلرام، والصالة ترُْشَ

يف  واألبلاين   ،)2376( خزيمة  ابن  وصححه   ،i معقل  أم  حديث  من   )1989( داود  أبو  1( أخرجه 
صحيح أيب داود )1736(.
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األرض، والعكوف بينهما. ثم أتبع ذلك بانليه عن أكل األموال بابلاطل، وأخرب 
ْتبَع املعىن 

َ
م نواعن: نوع لَعيِْنه؛ اكمليتة، ونوع لَكْسبه؛ اكلربا واملغصوب، فأ أن الُمَحرَّ

م اثلابِت حتريمه لَعيِْنه، وذكر يف أثناء عبادات الزمان املنتقِل احلراَم  اثلَابِت بالُمَحرَّ
زب  ے   ے  ۓرب اآلية )ابلقرة: 189(، ويه  ْتبََعه بقوهل: 

َ
أ الُمنْتَِقَل؛ وهلذا 

أعالم العبادات الزمنية، وأخرب أنه جعلها مواقيت للناس يف أمر دينهم ودنياهم 
ُمَوقَّت  احلج  أن  أيًضا يف  هذا  فاكن  واجلن،  املالئكة  ه  ُجُّ حتَ ابليت  وللحج؛ ألن 
بالزمان، كأنه ُمَوقَّت بابليت املاكين؛ وهلذا ذكر بعد هذا من أحاكم احلج ما خيتص 

بالزمان مع أن املاكن من تمام احلج والعمرة. 

عن  اهلدي-  -وهو  باملال  الُمتََعلِّق  اإلحالل  تقديم  وَذَكر  الُمْحرَص،  وذكر 
الُمتََحلِّل خَيُْرج من إحرامه، فيَِحّل  الُمتََعلِّق بانلَّْفس -وهو احللق- وأن  اإلحالل 
باألسهل فاألسهل؛ وهلذا اكن آخر ما حَيِل عني الوطء؛ فإنه أعظم املحظورات، وال 

َيْفُسد النُُّسك بمحظور سواه.

وذكر اتلمتع بالعمرة إىل احلج تَلَعلُّقه بالزمان مع املاكن؛ فإنه ال يكون ُمتََمتًِّعا 
حىت حُيِْرم بالعمرة يف أشهر احلج، وحىت ال يكون أهله حارضي املسجد احلراَم 
فُِّهه بسقوط أحد السفرين عنه،  - فإنه اذلي َيْظَهر اتلََّمتُّع يف حقه؛ لرَتَ فُيِقّ

ُ
-وهو األ

أما اذلي هو حارض فِسيَّاِن عنده تمتع أو اعتمر قبل أشهر احلج.

بعرفة  والوقوف  اإلحرام  وذكر  معلومات،  أشهر  وأنه  احلج،  وقت  ذكر  ثم 
پرب  پ   پ   زبٻ   قال:  وهلذا  وماكن؛  بزمان  خمتص  هذا  فإن  ومزدلفة؛ 
نَّة  )ابلقرة: 197(، ولم يقل: والعمرة؛ ألنها ُتْفَرض يف لك وقت، وال ريب أن السُّ
الزتمه  ما  يلزمه  أن  فإما  نَّة؛  السُّ خالف  قبله  فََرض  ومن  أشهره،  يف  احلج  فَْرض 
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َزم 
ْ
اكنلذر -إذ ليس فيه َنْقض للمرشوع، وليس كمن صىل قبل الوقت- وإما أن يَل

اإلحرام، ويَْسُقط احلج، ويكون ُمْعتَِمًرا؛ وهذان قوالن مشهوران.

اتلََّفث  قضاء  أعلم-  -واهلل  وقضاؤها  ره، 
ْ
بِذك املناسك  قضاء  عند  أمر  ثم 

پرب  ٻ   ٻ   ٻ   زبٻ   ذلك:  بعد  قال  وهلذا  واإلحالل؛ 

)ابلقرة:203(، وهذا أيًضا من العبادات الزمانية املاكنية؛ وهو ذكر اهلل تعاىل مع 

ڀرب  ڀ    پ   زبپ   قوهل:  ماكين  أنه  ىلع  ودّل  الصلوات،  ومع  اجلمار،  ريم 

اآلية )ابلقرة:203(، وإنما يكون اتلعجيل واتلأخري يف اخلروج من املاكن؛ وهلذا 

تَُضاف هذه األيام إىل ماكنها فيُقال: أيام مىن، وإىل عملها فيُقال: أيام الترشيق، 

كما يُقال: يللة مَجْع، ويللة مزدلفة، ويوم عرفة، ويوم احلج األكرب، ويوم العيد، 

ويوم اجلمعة؛ فُتضاف إىل األعمال وأماكن األعمال؛ إذ الزمان تابِع للحركة، 

واحلركة تابعة للماكن.

فتدبَّر تناسب القرآن، وارتباط بعضه ببعض، وكيف َذَكر أحاكم احلج فيها 
ِهلَّة، فذكر ما 

َ
يف موضعني: مع ذكر بيته، وما يتعلق بماكنه، وَموِْضٍع َذَكر فيه األ

الشهر احلرام؛  ة يف  القتال يف املسجد احلرام، واملَقاصَّ أيًضا  يتََعلَّق بزمانه، وذكر 
ر كون األهلة 

ْ
ألن ذلك مما يتعلَّق بالزمان الُمتََعلِّق باملاكن؛ وهلذا قََرن سبحانه ِذك

َنْفَسه، ويفعل ما ال  الرجُل  يُْشيِق  أن  الرِبّ ليس  أن  ر 
ْ
للناس واحلج وِذك مواقيت 

فائدة فيه؛ من كونه َيرْبُز للسماء فال يَْستَِظّل بَسْقف بيته، حىت إذا أراد دخول 
ٌع مثل  بيته ال يأتيه إال من ظهره، فأخرب أن اهلالل اذلي ُجِعل ِميقاتًا للحج رَشْ

َع اتلقوى. ن رَشْ هذا، وإنما تََضمَّ
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باألموال  يتعلَّق  وما  والوادلات،  انلاكح  بأحاكم  يتََعلَّق  ما  ذلك  بعد  ذكر  ثم 

الُمتََضمِّن وَْضع  العظيم  والصدقات والربا وادليون وغري ذلك، ثم ختمها بادلاعء 

اآلصار واألغالل، والعفو واملغفرة، والرمحة وطلب انلرص ىلع القوم الاكفرين اذلين 

هم أعداء ما رَشََعه من ادلين يف كتابه املبني. واحلمد هلل رب العاملني« اه)1(.

g إىل املدينة اكن من أول ما  r: »ثم ملا هاجر رسول اهلل  وقال الشاطيب 

رَت قواعد اتلقوى الَمبْنِيَّة ىلع قواعد سورة  نزل عليه سورة ابلقرة، ويه اليت قرَّ

األنعام؛ فإنها بَيََّنَت من أقسام أفعال امللكفني مُجْلَتها، وإن تَبنَيَّ يف غريها تفاصيل 

واملرشوب  املأكول  أصل  من  والعادات  اإلسالم،  قواعد  يه  اليت  اكلعبادات  هلا؛ 

َداَر بها، واجلنايات من أحاكم  وغريهما، واملعامالت من ابليوع واألنكحة وما 

ادلماء وما يليها.

واملال  والنسل  والعقل  انلَّْفس  وِحْفظ  فيها،  ادلين  ِحْفظ  فإن  وأيًضا؛ 

ر فيها فبحكم اتلَّْكِميل، فغريها من السور  ن فيها، وما خرج عن الُمَقرَّ ُمَضمَّ

ر  الُمتَأخِّ الَمكِّ  األنعام من  َمبيِْن عليها، كما اكن غري  املتأخرة عنها  املدنية 

ت إىل سائر السور بعضها مع بعض يف الرتتيب؛ 
ْ
ل عنها َمبْنِيًّا عليها، وإذا َتَنَّ

هذا  الكتاب  يف  انلَّاظر  عن  يَِغيَبّ  فال  ة؛  بالُقذَّ ة  الُقذَّ حذو  كذلك،  وجدتَّها 

ُْصل هل املعرفة 
َ

املعىن؛ فإنه من أرسار علوم اتلفسري، وىلع َحَسب املعرفة به حت

بكالم ربه سبحانه« اه)2(.

1( جمموع الفتاوى )47-41/14(.

2( املوافقات )257/4(.
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 للتوصل إىل مقاصد السورة)1(.
ً

2- تدبر اآليات إمجاال

اتلطبيق:

1- )سورة العنكبوت( :

قال ابن القيم r: »فمضمون هذه السورة هو رِسُّ اخللق واألمر؛ فإنها سورة 

االبتالء واالمتحان، وبيان حال أهل ابللوى يف ادلنيا واآلخرة، ومن تأمل فاحتتها 

صرب  ووسطه  وامتحان،  ابتالء  األمر  أول  أن  ضمنها  يف  وجد  وخاتمها،  ووسطها 

وتولك، وآخره هداية ونرص«)2(.

2- )سورة الرمحن( :

قال ابن القيم r: »تأمل قوهل تعاىل: چ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

ناشئًا  واتلعليم  اخللق  جعل  كيف  )الرمحن(،  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ 
ُمتََعِلًّقا باسم الرمحن، وجعل معاين السورة ُمرتبطة بهذا االسم،  عن صفة الرمحة 

وختمها بقوهل: چ ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ  ژ ڑ  چ )الرمحن(، فاالسم اذلي تبارك 

هو االسم اذلي افتَتَح به السورة؛ إذ ميجء الربكة لكِّها منه، وبه وُِضَعت الربكة يف لك 

مبارك، فلك ما ُذِكر عليه بُورك فيه، ولك ما َخِلَ منه نُزَِعت منه الربكة«)3(.

تَئِم عليه موضواعتها.
ْ
1( مقصود السورة: هو القضية اللُكِّية والِمْحَور األساس اذلي تدور عليه اآليات وتَل

2( شفاء العليل )247/1(.

3( خمترص الصواعق املرسلة )ص 369(. 
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3- )سورة الليل( :

»عن ابن عباس k قال: »إين ألقول: هذه السورة نزلت يف السماحة 

وابلخل«)1(.

4- )سور: الاكفرون، اإلخالص، املعوذتان( :

فمقصود سورة الاكفرون: تقرير الرباءة من عبادة الاكفرين ومن معبوداتهم؛ 

فيه يف توحيد الطلب والقصد )توحيد العبادة(.

صفاته  بذكر  تعاىل  هلل  الوحدانية  تقرير  فمقصودها:  اإلخالص،  سورة  أما 

ادلالة ىلع ذلك؛ فيه يف توحيد اإلثبات واملعرفة )األسماء والصفات(.

وأما املعوذتان، فمقصود سورة الفلق: االستعاذة من مجيع الرشور.

وأما انلاس: فاالستعاذة من رش الوسواس اخلناس.

1( ادلر املنثور )8/ 533(، وعزاه البن مردويه. 
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ل إىل املعىن األسايس اذلي نزلت تلقريره. 3- تدبُّر املعىن العام لآلية للتوصُّ

ُيْفَقد  قد  أصالًة،  املقصود  املعىن  أن  ذلك  مرااعته؛  من  البد  أمر  وهذا 

عند تَتَبُّع اللَّطائف ابلالغية، والُملَح اتلدبُّريَّة يف وجوه اتلعبري املتنوعة؛ وذلا 

جند أن ابن جرير r يُورِد املعىن العام بعد اآلية مبارشة، ثم يذكر اتلفاصيل 

واألقوال بعد ذلك.

وادلقائق  باملناسبات  االشتغال  أنكر  من  رأي  بني  وسط  وهذا 

واللطائف، ومن أغرق يف ذلك ىلع حساب املعىن األصل لآلية، مما يرصف 

القارئ عن مالحظته)1(.

1( انظر: املوافقات للشاطيب )4/ 261(. وانظر كالم الشواكين يف املناسبات يف كتابه: فتح القدير )85/1-
87(، وانظر: الفوز الكبري يف أصول اتلفسري ص 67.
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ابلاب اثلاين

يف املعاين واهلدايات املستخرجة

وفق القواعد واألصول املعتربة)1(

1( تُعدُّ املطالب ادلاخلة حتت هذا ابلاب من اجلوانب املهمة يف اتلدبُّر يف األعم األغلب.
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أوالً: إعمال أنواع ادلاللة يف استخراج اهلدايات من اآليات الكريمة.

توطئة:
من املعلوم أن معاين األلفاظ: إما أن تكون ُمْستَفادة من منطوق اللفظ، 

أو من مفهومه.
ولك نوع من هذين )املنطوق واملفهوم( حتته أنواع، سنعرض مجلة منها 

مع تطبيقاتها.
ن  اتلََّضمُّ داللة  ُمَرااَعة  عرشة:  احلادية  »القاعدة   :r السعدي  قال 

والُمَطابَقة وااللزتام.
ُمَطابَقة، وما دخل يف  ألفاظه  ما دلت عليه  يَُراِع  للقرآن  الُمَفسِّ  أن  كما 
ج  ضمنها، فعليه أن يَُراِع لوازم تلك املعاين، وما تستدعيه من املعاين اليت لم ُيَعرَّ

ِرها.
ْ
يف اللفظ ىلع ِذك

َجّل قواعد اتلفسري وأنفعها، وتَْستَدع قوة فِْكر، وُحْسن 
َ
وهذه القاعدة: من أ

تدبر، وصحة قصد؛ فإن اذلي أنزهل للهدى والرمحة هو الَعالِم بكل يشء، اذلي 
نَه القرآن من املعاين، وما يتبعها وما  أحاط علمه بما تُِكّن الصدور، وبما تََضمَّ

يتقدمها، وتتوقف يه عليه.
وهلذا أمجع العلماء ىلع االستدالل باللوازم يف كالم اهلل هلذا السبب.

والطريق إىل سلوك هذا األصل انلافع: أن َتْفَهم ما دل عليه اللفظ من املعاين، 
ر يف األمور اليت تتوقف عليها، وال حتصل بدونها،  فإذا فهمتها فهًما جيًدا، َفَفكِّ
ر فيما يرتتب عليها، وما يتفرع عنها، وينبين عليها،  وما يُْشرَتط هلا، وكذلك فَكِّ
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ِث من هذا اتلفكري وَداِوم عليه، حىت تصري لك َملََكة جيدة يف الَغوْص ىلع 
ْ
ك

َ
وأ

ِزم احلق حق، وما يتوقف ىلع احلق حق، وما 
َ

املعاين ادلقيقة؛ فإن القرآن حق، وال
يتفرع عن احلق حق؛ ذلك لكه حق وال بد.

فمن ُوفِّق هلذه الطريقة، وأعطاه اهلل توفيًقا ونوًرا، انفتحت هل يف القرآن العلوم 
انلافعة، واملعارف اجلليلة، واألخالق السامية، واآلداب الكريمة العايلة«اه)1(.

تطبيقات شاملة)2(:

چڭ  ڭ ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ   1- قال تعاىل: 
ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ )األعراف(.

قال ابن القيم r: »وقوهل: چ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ چ هل داللة 
قُْرب  بمنطوقه ىلع  فدالتله  بمفهومه؛  بإيمائه وتعليله، وداللة  بمنطوقه، وداللة 
ُمْستََحقٌّ  الُقْرب  ودالتله بتعليله وإيمائه ىلع أن هذا  الرمحة من أهل اإلحسان، 
باإلحسان؛ فهو السبب يف قُْرب الرمحة منهم، ودالتله بمفهومه ىلع ُبْعد الرمحة من 

غري املحسنني؛ فهذه ثالث دالالت هلذه اجلملة«)3(.

2- قال تعاىل: چٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ      ڤ ڤ   ڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄڄ  ڃ   ڃ   ڃ        ڃچ   چ    چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

ڌ              ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ )اغفر(.

1( القواعد احلسان تلفسري القرآن )ص32(.

2( املقصود بهذه اتلطبيقات: اتلمثيل إلعمال العلماء أنواع ادلالالت، الستخراج احِلَكم واألحاكم 
واهلدايات؛ من آي القرآن الكريم.

3( بدائع الفوائد )3/ 17(.
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چٻٻچ،  اْفتَتَح اآلية بقوهل:  ل كيف  مَّ
َ
r: »وتَأ القيم  ابن   قال 

ل من عنده؛ ال َتْعِقل العرب من لغتها -بل وال غريها  زِم ُعلُوَّ الـُمَنَّ
ْ
واتلنيل يَْسَتل

من األمم السليمة الفطرة- إال ذلك.

وقد أخرب أن تنيل الكتاب منه، فهذا يدل ىلع شيئني:

أحدهما: ُعلُّوه تعاىل ىلع خلقه.

واثلاين: أنه هو املتلكم بالكتاب املنل من عنده ال غريه.

أنه منه تنياًل.  ، كما 
ً

يقتيض أن يكون منه قوال أنه منه، وهذا  فإنه أخرب 
إنما  الكالم  فإن  الغري،  ذلك  من  الكتاب  لاكن  به  املتلكم  هو  اكن  لو  غريه  فإن 
يَُضاف إىل الُمتَلَكِّم به، ومثل هذا: چٹٹڤڤچ )السجدة:13(، ومثله: 
چۇئۇئۆئۆئ ۈئۈئچ )انلحل: 102(، ومثله:  چڱںںڻچ 
)فصلت: 42(، فاْستَْمِسك حبرف )ِمن( يف هذه املواضع، فإنه يقطع ُحَجج َشْغب 

املعزتلة واجلهمية.

إثبات  اآلية  فتضمنت  )تنيله(،  يقل:  ولم  چڱںچ،  قال:  وتأمل كيف 
علوه، وكالمه، وثبوت الرسالة.

ثم قال: چڤڤچ )فصلت: 2(، فتضمن هذان االسمان ِصَفيَت الُقدرة 
والعلم وخلق أعمال العباد وُحُدوث لك ما سوى اهلل؛ ألن الَقَدر هو قُدرة اهلل؛ كما 
ِكه 

ْ
قال أمحد بن حنبل؛ فتضمنت إثبات القدر؛ وألن عزته تمنع أن يكون يف ُمل

ما ال يشاؤه، أو أن يشاء ما ال يكون؛ فكمال عزته ُتبِْطل ذلك.

وكذلك كمال قدرته تُوجب أن يكون خالق لك يشء، وذلك ينيف أن يكون 
يف العالم يشء قديم ال يتعلق به خلقه؛ ألن كمال قدرته وعزته ُيبِْطل ذلك.
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رشعه  خمالفة  واذلنب   ،)3 )اغفر:  چڤڦڦڦچ  تعاىل:  قال  ثم 
وأمره، فتضمن هذان االسمان إثبات رشعه وإحسانه وفضله.

ثم قال تعاىل: چڦڄچ، وهذا جزاؤه للمذنبني، چڄڄچ جزاؤه 
للمحسنني، فتضمنت اثلواب والعقاب.

ثم قال تعاىل: چڃڃڃڃچچچ )اغفر: 3(، فتضمن ذلك اتلوحيد واملعاد.

والرشع،  والعلم،  والقدرة،  والكالم،  العلو،  صفة  إثبات  اآليتان  فتضمنت 
والَقَدر، وحدوث العالم، واثلواب والعقاب، واتلوحيد واملعاد، وتنيل الكتاب منه 
ىلع لسان رسوهل g يتضمن الرسالة وانلبوة؛ فهذه عرشة قواعد اإلسالم واإليمان 

جتىل ىلع سمعك يف هذه اآلية العظيمة.

ولكن..

 إىل ضـرير ُمْقَعـد             ......................................... )1(.
ُّ

َخـْوٌد تُـَزف

العلوم واملعارف مع كثة  تتضمن هذه  ببالك قط أن هذه اآلية  فهل خطر 
حسة  من  ها  أَشدَّ فما  القرآن،  آيات  سائر  وهكذا  إياها؟!  وسماعك  هلا  قراءتك 
وأعظمها من َغبْنَة ىلع من أفىن أوقاته يف طلب العلم، ثم خيرج من ادلنيا وما فهم 

حقائق القرآن وال بارش قلبه أرساره ومعانيه، فاهلل املستعان«)2(.

1( شطر بيت من قصيدته انلونية )1037/1(، وشطره اثلاين: 
......................................      ***       يا حِمَْنة احَلْسَناء بالعميان

وأصله شطر بيت للحسني بن احلجاج، وشطره األول: 
وكأنهـا ملا أحلـت عنـده       ***        .....................................

انظر: املنتحل )ص158(.

2( بدائع الفوائد )194-193/1(.
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وبعد هذا اإلمجال إيلك شيًئا من اتلفصيل يف هذه األنواع:

انلوع األول: »داللة املنطوق«)1( :

وهو قسمان:

1- املنطوق الرصيح؛ وهو نواعن:

)أ( داللة املطابقة )2(:

اتلطبيق:

1- قال تعاىل: چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  

ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    
ۋۋ  ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ    ۓ  

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىچ )ابلقرة(.

قال ابن عثيمني r: »هذه اهلداية تشمل: هداية العلم وهداية العمل، ويه 

اليت ُيَعربَّ عنها أحيانًا بهداية اإلرشاد، وهداية اتلوفيق؛ فاإلنسان إذا صام رمضان 

وأكمله، فقد مّن اهلل عليه بهدايتني: هداية العلم، وهداية العمل.

1( وهو: املعىن املستفاد من اللفظ من حيث انلطق به. انظر: رشح الكوكب املنري )3/ 473(.

2( يه داللة اللفظ ىلع تمام املعىن املوضوع هل اللفظ. انظر: ابلحر املحيط يف أصول الفقه )2/ 269(، 
معالم أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة )446(. واملقصود: أنك إذا محلت اللفظ ىلع املعاين ادلاخلة 

حتته مجيًعا فذلك من قبيل املطابقة. وبناء ىلع ذلك يمكنك تطبيق ذلك ىلع األمثلة املذكورة وغريها.
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قوهل تعاىل: چې ېچ؛ أي: تقومون بشكر اهلل b؛ و )لعل( 
هنا للتعليل، و چېچ ىلع أمور أربعة: إرادة اهلل بنا اليُْس، عدم إرادته 
نَِعم حتتاج منا أن  ة، اتلكبري ىلع ما هدانا؛ هذه األمور لكها  الِعدَّ الُعْس، إكمال 
نشكر اهلل b عليها؛ وهلذا قال تعاىل: چې ېچ، و)الشكر( هو 

القيام بطاعة الُمنِْعم بفعل أوامره، واجتناب نواهيه«)1(.

2- قال تعاىل: چۓ ڭ ڭ ڭچ )ابلقرة: 196(.

ر يف تصميم حج خُمترص)2(. ال ُتَفكِّ

ٹچ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  چڀ  تعاىل:  قال   -3
)ابلقرة: 231(.

؛ 
ً

إنها تربية قرآنية تؤكد ىلع أن االعتداء ىلع اآلخرين هو ظلم للنفس أوال
بتعريضها لسخط اهلل وغضبه)3(. 

چ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   چ  تعاىل:  قال   -4
)العنكبوت: 69(.

قال السعدي r: »دل هذا ىلع أن أحرى انلاس بموافقة الصواب أهل اجلهاد، 
ِمَر به أاعنه اهلل ويس هل أسباب اهلداية، وىلع أن من جد 

ُ
وىلع أن من أحسن فيما أ

واجتهد يف طلب العلم الرشع، فإنه حيصل هل من اهلداية واملعونة ىلع حتصيل 

1( تفسري القرآن الكريم )ابلقرة( للعثيمني )336/2(.

2( يلدبروا آياته )19/5(.

3( السابق )52/1(.
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فإن طلب  العلم؛  أمر  اجتهاده، وتيس هل  ُمْدرَك  إهلية خارجة عن  أمور  مطلوبه 
العلم الرشع من اجلهاد يف سبيل اهلل، بل هو أحد نوع اجلهاد اذلي اليقوم به 

إال خواص اخللق«)1(.

هداية  انلاس  فأكمُل  باجلهاد،  اهلداية  سبحانه  »َعلَّق   :r القيم  ابن  وقال 
يطان،  الشَّ وجهاد  اهلوى،  وجهاد  انلَّفس،  جهاد  اجلهاد:  فَْرُض 

َ
وأ جهاًدا،  أعظمهم 

نيَا؛ فمن جاهد هذه األربعة يف اهلل، هداه اهلل سبل رِضاُه املوصلة إىل  وجهاد ادلُّ
ل من اجلهاد، قال اجلُنَيد:  جنته، ومن ترك اجلهاد، فَاتَُه من اهلدى حِبَسب ما َعطَّ
ن من  ين جاهدوا أهواءهم ِفينَا باتلوبة، نلهدينهم سبل اإلخالص. وال يتََمكَّ

َّ
واذل

اهر إال من جاهد هذه األعَداء باطنًا؛ فمن نرُِص َعلَيَها نرُِص ىلع  جهاد عدوه يف الظَّ
عدوه، ومن نرُِصت عليه نرُِص عليه عدوه«)2(.

ن)3( : ب- داللة اتلََّضمُّ

اتلطبيق:

1- قال تعاىل: چ ٿ ٿ ٿ ٹ      ٹ ٹ ٹ   ڤ      ڤ ڤ 
ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ چ )ابلقرة(. 

قال شيخ اإلسالم r: »لكن أهل الكتابني بّدلوا؛ وهلذا نه انليب g عن 
تقدم رمضان بايلوم وايلومني، وَعلَّل الفقهاء ذلك بما خُيَاف من أن يَُزاد يف الصوم 

1( تفسري السعدي )ص 635(.

2( الفوائد )ص59(.

3( ويه: داللة اللفظ ىلع بعض معناه. انظر: ابلحر املحيط يف أصول الفقه )2/ 269(. واملعاين املشار 
إيلها يف األمثلة أعاله يه من هذا انلوع. فتأمل. 
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املفروض ما ليس منه، كما زاده أهل الكتاب من انلصارى، فإنهم زادوا يف صومهم، 
وجعلوه فيما بني الشتاء والصيف، وجعلوا هل طريقة من احلساب يتعرفونه بها«)1(.

ُتنَافُِسوا  أن  ينبيغ لكم  بأنه  األمة  هلذه  تنشيٌط  »وفيه   :r السعدي  وقال 
غريكم يف تكميل األعمال، والُمسارعة إىل صالح اخِلَصال، وأنه ليس من األمور 

اثلقيلة اليت اختصيتم بها«)2(؛ إشارة إىل أصل الفرضية، وذلك بعض معىن اآلية.

2- قال تعاىل: چ ڦ ڦ     ڦ      ڄ ڄ ڄ ڄ    ڃ ڃ ڃ ڃ 
ڈ  ڎ   ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  چ     چ 

ڈ  ژ ژ چ )آل عمران(.

 قال ابن كثري r: »قال الضحاك r: ... حق ىلع من تعلم القرآن أن يكون 
فقيًها«)3(. وذلك أحد املعاين ادلاخلة حتت هذا الوصف )الرباين(.

3- قال تعاىل: چچ چ چ چ   ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ چ )السجدة(.

قال ابن كثري r: »قال قتادة وسفيان: چ ڇ ڇچ عن ادلنيا... قال سفيان: 
هكذا اكن هؤالء، وال ينبيغ للرجل أن يكون إماًما ُيْقتََدى به حىت يتحاىم عن 

ادلنيا«)4(؛ وهو بعض معىن اآلية.

1( اقتضاء الرصاط املستقيم )286/1(. فراىع هنا مدة الصوم، ويه شهر، وذلك بعض معىن اآلية.

2( تفسري السعدي )ص 86(. 

3( تفسري ابن كثري )66/2(. 

4( السابق )371/6(.
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2- املنطوق غري الرصيح )داللة االلزتام()1( :

ويدخل حتتها ثالثة أنواع: )اقتضاء، وإشارة، وإيماء وتنبيه(:

األول: داللة االقتضاء)2(:

اتلطبيق:

ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک  ک  چک  تعاىل:  قال   -1

ۀ    ڻڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ     ڳ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  چ )ابلقرة(.

اب r )3(: »ديلل واضح ملن تدبره أن حرمان اتلوفيق أقعدهم عن  قال الَقصَّ

اإليمان؛ ملا حسدوا عليه غريهم وتبني هلم حقيقته؛ إذ حمال أن حيسدوا غريهم 

ىلع ما هو باطل ويف أيديهم -بزعمهم- ما هو خري منه«)4(.

اه، الزم هل لزوًما ذهنيًّا، أو خارجيًّا. انظر: ابلحر املحيط يف  1( ويه داللة اللفظ ىلع خارٍج عن ُمَسمَّ

أصول الفقه )1/ 229(، معالم أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة )ص446(.

2( ويه: أن يتضمن الكالم إضماًرا رضوريًّا البد من تقديره؛ ألن الكالم ال يستقيم دونه: إما تلوقف 

الصدق عليه، وإما تلوقف الصحة عليه نقاًل، أو عقاًل. انظر: اإلحاكم يف أصول األحاكم لآلمدي )3/ 

64(، معالم أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة )ص447(.

3( هو: أبو أمحد حممد بن يلع بن حممد الكريج الغازي املجاهد، وُعرِف بالقصاب؛ لكثة ما َقتَل يف 

مغازيه. اعش إىل حدود 360ه. انظر: سري أعالم انلبالء )16/ 213(.

4( نكت القرآن )1/ 132(.
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2- قال تعاىل: چٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ )النساء:8(.

قال السعدي r: »وُيؤَْخذ من املعىن أن لك من هل َتَطلُّع وتََشوّف إىل ما حرض 
بني يدي اإلنسان، ينبيغ هل أن يعطيه منه ما تيس؛ كما اكن انليب g يقول: »إذا 
ْقَمة أو 

ُ
 ل

ْ
ُيَناوِهل

ْ
ل
َ
ُيْجلِْسه معه، فإن لم ُيْلِْسه معه ف

ْ
ل
َ
جاء أحَدكم خادُمه بطعامه ف

ْقَمَتني«)1(، أو كما قال. واكن الصحابة j -إذا بدأت باكورة أشجارهم- أتوا بها 
ُ
ل

رسول اهلل g فربَّك عليها، ونظر إىل أصغر ويلد عنده فأعطاه ذلك)2(؛ علًما منه 
بشدة تََشّوفه ذللك، وهذا لكه مع إماكن اإلعطاء«)3(.

ہ    ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  چڱ   تعاىل:  قال   -3
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ   ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ  ۅ ۉ ۉ ې چ )املائدة(.

ضعيف  فإن  وعزائمهم؛  هممهم  قوة  ىلع  يدل  »وهذا   :r السعدي  قال 
القلب ضعيف اهلمة، تنتقض عزيمته عند لوم الالئمني، وَتْفرُت قوته عند َعْذل 
العاذلني، ويف قلوبهم َتَعبُّد لغري اهلل، حبسب ما فيها من مرااعة اخللق وتقديم 

1( وأصله خمرج يف صحيح ابلخاري )5460(، من حديث أيب هريرة h؛ أن رسول اهلل g قال: »إذا أىت أحَدُكم 
ُه وِعالَجُه«. َخاِدُمه بطعامه، فإن لم جُيِْلْسه معه فليناوهل أكلة أو أكلتني، أو لقمة أو لقمتني؛ فإنَُّه َوِلَ حرَّ

2( وأصله خمرج يف صحيح مسلم )1373(، من حديث أيب هريرة h؛ أن رسول اهلل g اكن يُْؤَت بأول 
نا، ويف صاعنا بركة مع بركة«، ثم يعطيه  اثلمر، فيقول: »امهلل بارك نلا يف مدينتنا، ويف ثمارنا، ويف ُمدِّ

أصغر من حيرضه من الودلان.

3( تفسري السعدي )ص 165(.
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ال  اهلل؛ حىت  لغري  اتلعبد  من  القلب  يسلم  فال  اهلل،  أمر  ولومهم ىلع  رضاهم 
خياف يف اهلل لومة الئم«)1(.

چې   ې  ې   ىى  ائ  ائ     ەئ    ەئ  وئ  وئ  ۇئ  چ  4- قال تعاىل: 
)األنبياء(. ويف قراءة اجلمهور: }قل رب احكم باحلق{)2(.

قال ابن هبرية r)3(: »الُمراد منه: ُكن أنت - أيها القائل - ىلع احلق يِلُمكنك 
أن تقول: احُكم باحلق؛ ألن الـُمبِْطل ال يمكنه أن يقول: احُكم باحلق«)4(.

5- قال تعاىل: چ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹڤ  
ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ    ڄ      ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ  

ڃ  چ  چ   چ )انلور(.
قال ابن القيم r: »فإذا جعل من لوازم اإليمان أنهم ال يذهبون مذهبًا إذا 
اكنوا معه إال باستئذانه، فأوىل أن يكون من لََواِزِمِه أال يذهبوا إىل قوٍل وال مذهٍب 

ِذن فيه«)5(. 
َ
عليم إال بعد استئذانه، وإذنه يُعرف بداللة ما جاء به ىلع أنه أ

1( السابق )ص 235(.

2( انظر النرش )325/2(.

3( هو: حيىي بن هبرية بن حممد بن هبرية اذلهل الشيبايّن، أبو املظفر، عون ادلين، من كبار الوزراء يف 
ادلولة العباسية، اعلم بالفقه واألدب، هل نظم جيد، ودل يف قرية من أعمال ُدجيل )بالعراق(، ودخل 
انظر:  560ه.  سنة:  تويف  ادلين.  وعلوم  واألدب  اتلاريخ  وقرأ  اإلنشاء،  فتعلم صناعة  بغداد يف صباه، 

وفيات األعيان )6/ 230(، واألعالم للزريلك )8/ 175(.

4( ذيل طبقات احلنابلة )145/2(.

5( إعالم املوقعني )41/1(.
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ۆ  ۇ    ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چۓ  تعاىل:  قال   -6
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ  ۉ ې ې چ )احلرش(.

قال أبو بكر بن َعيَّاش r)1(: »أبو بكر الصديق خليفة رسول اهلل g يف 
القرآن؛ ألن اهلل تعاىل يقول: چۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   
اهلل  اه  َسمَّ فمن  ۋۋۅۅۉۉېچ،  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

.)2(»g صادقًا فليس يكذب، هم قالوا: يا خليفة رسول اهلل

پ     پ      پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قال   -7
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ 

ٹ ٹ چ )احلرش(.

الشامل  القلب،  الِغّل عن  َنيْف  ادلاعء  هذا  اهلل يف  »َذَكر   :r السعدي  قال 
واملواالة  املؤمنني  املحبة بني  ثبت ضده، وهو  انتىف  إذا  الِغّل وكثريه اذلي  لقليل 

وانلصح، وحنو ذلك مما هو من حقوق املؤمنني«)3(. 

ِحق للسابق، واخلَلَف للسلف: أنهم متبعون هلم، أو هو 
َّ

»والُمراد بداعء الال
تعليم هلم بأن يدعوا ملن قبلهم، ويذكروهم باخلري«)4(.

اسمه ىلع عرشة  اختُِلف يف  احلَنَّاط:  األسدي  الُمقرئ  الكويف  عياش  بن  أبو بكر  هو:   )1
أقوال؛ أصحها قوالن: أن اسمه كنيته، أو ُشعبة، اكن من مشاهري القراء، وقرأ القرآن ثالث 
الكبار  القراء  انظر: معرفة  تويف سنة: 193ه.  ادلين،  فقيًها يف  مرات ىلع اعصم، واكن اعلًما 

لذلهيب )1/ 80 -83(، األعالم للزريلك )3/ 165(.

2( تاريخ دمشق )30/ 298(.

3( تفسري السعدي )ص 851(.

4( حاشية الشهاب ىلع تفسري ابليضاوي )8/ 179(.
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8- قال تعاىل: چ ژ ڑ  ڑ ک ک ک ک چ )اتلاكثر(.

چژ   :r العزيز  عبد  بن  عمر  »قرأ  قال:   r ِمْهران  بن  ميمون  عن 
ڑچ، فبىك، ثم قال: چکککچ: ما أرى املقابر إال زيارة، وال بد ملن 

يزورها أن يرجع إىل اجلنة، أو إىل انلار«)1(.

وقال ابن القيم r: »وتأمل كيف جعلهم عند وصوهلم إىل اغية لك يح زائرين 
غري مستوطنني، بل هم ُمْستَوَدعون يف املقابر مدة، وبني أيديهم دار القرار، فإذا 
اكنوا عند وصوهلم إىل الغاية زائرين، فكيف بهم وهم يف الطريق يف هذه ادلار؟! 
فهم فيها اعبرو سبيل إىل حمل الزيارة، ثم ُمنتِقلون من حمل الزيارة إىل الُمستقر«)2(.

اثلاين: داللة اإلشارة:)3( وهل صورتان:

الصورة األوىل: ما يُْستَْخَرج من نص واحد:

اتلطبيق:

1- قال تعاىل: چ وئ ۇئ  ۇئ ۆئچ )ابلقرة:168(.

فتسمية استدراج الشيطان )خطواٍت( فيه إشارتان:

)1( اخلطوة مسافة يسرية؛ وهكذا الشيطان يبدأ باليشء اليسري من ابلدعة، 
أو املعصية، حىت تألفها انلفس.

1( الرقة وابلاكء البن أيب ادلنيا )279/1(.

2( عدة الصابرين )ص 194(.

3( هو: داللة اللفظ ىلع معىن ليس مقصوًدا باللفظ يف األصل، ولكنه الزم للمقصود، فكأنه مقصود 
باتلبع ال باألصل. انظر: اتلعريفات للجرجاين )1/ 27(، املذكرة يف أصول الفقه )ص 283(.
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أول  عند  يقف  لن  الشيطان  أن  ىلع  ديلل  باجلمع،  چۇئچ  قوهل:   )2(
خطوة يف املعصية)1(.

2- قال تعاىل: چپڀڀڀڀٺچ )ابلقرة:187(.

ْوق  تأمل قوهل تعاىل: چپڀڀڀڀٺچ، وما فيها من تربية اذلَّ
واألدب يف الكالم، إضافًة إىل ما يف اللباس من داللة السرت، واحلماية، واجلمال، 
والقرب... وهل أحد الزوجني لآلخر إال كذلك؟! وإن اكنت املرأة يف ذلك أظهر أثًرا 

كما يشري إىل ذلك ابَلْدء بضمريها: چ پ چ)2(.

3- قال تعاىل: چ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ  ڃڃ چ چ چ    چ ڇ چ )ابلقرة: 187(.

قال ابليضاوي r: »ويف جتويز الُمبَارَشة إىل الصبح؛ ادلاللة ىلع جواز تأخري 
الُغسل إيله، وصحة صوم الُمصبح ُجنُبًا«)3(.

4- قال تعاىل: چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  
ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ېې  ې  ې        ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  
ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی        ی   ی  ی    جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   ىب  
يب  جت   حتختمت  ىت  يت  جثمث  ىث  يث   حج  مج  جح   مح   جخ  حخمخ  جس  

حس  خس  مس  حص  مص  جض  حض    چ )ابلقرة(.

1( يلدبروا آياته )54/1(.

2( السابق )56/1(.

3( تفسري ابليضاوي )126/1(.
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ين  وللُمَقرصِّ ثالثًا  للُمَحلِّقني   g اهلل  رسول  داعء  »فيف   :r القرطيب  قال 
مرة)1(، ديلل ىلع أن احللق يف احلج والعمرة أفضل من اتلقصري؛ وهو مقتىض قوهل 

وا«)2(.  تعاىل: چۋ ۋ ۅچ، ولم يقل: ُتَقرصِّ

5- قال تعاىل: چک ک ک  گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ 
ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ہ  ہ    ہ  ھ    ھ چ )اتلحريم(.

قال الشيخ بكر أبو زيد r: »فقوهل سبحانه: چڱچ إعالم بأنه ال سلطان 
هلما ىلع زوجيهما، وإنما السلطان للزوجني عليهما؛ فاملرأة ال تَُساَوى بالرجل وال 

تعلو فوقه أبًدا«)3(.

الصورة اثلانية: ما يُْسَتْخَرج من جمموع ديللني فأكرث:

اتلطبيق:

ۆچ  ۆ  ۇ  چۇ  فقال:  األشياء؛  َجلَّ 
َ
أ سأل   n موىس  »إن   -1

ڈ    ڈ   ڎ    ڎ  ڌ     ڌ   چڍ  فقال:  األشياء؛  أقل  وسأل  )األعراف:143(، 
َجلَّ األشياء؛ ويه خريات اآلخرة، 

َ
ژژچ )القصص(، فنحن أيًضا نسأل اهلل أ

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ  چۈ  فنقول:  ادلنيا؛  خريات  ويه  وأقلها؛ 
ۉچ )ابلقرة:201(«)4(. 

1( أخرجه ابلخاري )1727(، ومسلم )1301(.

2( اجلامع ألحاكم القرآن )381/2(.

3( حراسة الفضيلة )ص19(.

4( من أرسار اتلنيل )ص 132(.
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چ ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ   تعاىل يف سورة ابلقرة:  قال   -2

ۓ  ڭ  ڭ ڭچ )ابلقرة: 233(، وقال يف سورة األحقاف: چڀ ڀ 
ٺ ٺ چ )األحقاف: 15(.

قال القرطيب r: »استنبط يلعٌّ h مدة أقل احلمل -وهو ستة أشهر- من قوهل 

ھ  ھ  چھ  تعاىل:  وقوهل  چ،  ٺ  ٺ  ڀ  چڀ  تعاىل: 

نا احلولني من ثالثني شهًرا، بقيت ستة أشهر«)1(.
ْ
ھ ے چ، فإذا فََصل

)طه:94(،  چ  چگ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ  طه:  تعاىل يف سورة  قال   -3

ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چچ   األنعام:  سورة  يف  وقال 

ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   چ   ...إىل قوهل: چەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ 

ۆئچ )األنعام: 84- 90(.

قال الشنقيطي r: »هذه اآلية الكريمة بَِضِميَمِة آية )األنعام( إيلها تدل ىلع 

لزوم إعفاء اللِّحية؛ فيه ديلل قرآين ىلع إعفاء اللِّحية وعدم حلقها«)2(.

ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   چ  األنبياء:  سورة  يف   n أيوب  عن  تعاىل  قال   -4

ڦ   ڦ   ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ   ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چچ 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  ص:  سورة  يف  عنه  وقال  )األنبياء(، 

پ پ ڀ چ )ص: 43(.

1( تفسري القرطيب )5/ 262(، وانظر حنوه: جمموع الفتاوى )34/ 10(، وخمترص الصواعق املرسلة )ص 104(.

2( أضواء ابليان )630/4(.
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قال الشنقيطي r: »قوهل يف )األنبياء(: چ چ چ چ، مع قوهل يف 

العقول  أصحاب  أن  ىلع  الواضحة  ادلاللة  فيه  ڀچ؛  پ  پ  چ  )ص(: 

السليمة من شوائب االختالل، هم اذلين يعبدون اهلل وحده ويطيعونه. وهذا يؤيد 

قول من قال من أهل العلم: إن من أوىص بيشء من ماهل ألعقل انلاس؛ أن تلك 

الوصية ترُْصَف ألتىق انلاس وأشدهم طاعة هلل تعاىل؛ ألنهم هم أولو األبلاب؛ أي: 

العقول الصحيحة الساملة من االختالل«)1(.

5- قال تعاىل: چ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ    ىئی ی ی ی جئ 

حئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب ىب يب چ )احلديد:10(، وقال b: چۉ ۉ 
ې ې ې ې   ى ى ائچ )األنبياء:101(.

قال ابن حزم r: »فجاء انلص أن من َصِحَب انليب g، فقد وعده اهلل تعاىل 

احلسىن، وقد نص اهلل تعاىل: چجب  حب خب مب ىبچ )آل عمران: 9(«)2(.

صفة  فوجدت  القرآن،  قرأت  »إين   :r عيينة  بن  سفيان  اإلمام  قال   -6

سليمان n مع العافية اليت اكن فيها: چڇڇڍڍڌچ )ص:30(، ووجدت 

صفة أيوب n مع ابلالء اذلي اكن فيه: چٹ ٹڤ ڤ ڤچ )ص:44(، فاستوت 

فلما  الصرب،  مقام  قام  قد  الشكر  فوجدت  ُمبتىل،  وهذا  ُمَعاىف،  وهذا  الصفتان؛ 

اعتدال اكنت العافية مع الشكر أحبَّ إيل من ابلالء مع الصرب«)3(.

1( أضواء ابليان )4/ 849(، وانظر حنوه: يف تفسري انليسابوري )5/ 603(.

2( املحىل )44/1(.

3( تهذيب الكمال )193/11(.
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چ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   7- قال تعاىل: 

ڳ   گ   گ   گ        کگ   ک   ک   ک    ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  

چ )الشورى(،  ڳ  ڳڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

 ،j مع قوهل: چ ڱ ڱ ڱ ں ں چ )لقمان: 15(، مع العلم بأحوال الصحابة

وشدة إنابتهم ديلل ىلع أن قوهلم حجة، خصوًصا اخللفاء الراشدين j أمجعني)1(.

8- قال تعاىل يف سورة فاطر: چ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ )فاطر: 28(، 

چٴۇ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ    ې ې ې   ابلينة:  سورة  وقال يف 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   ڀ  ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ 
ٿ ٿ  ٹ ٹ   ٹ  چ )ابلينة(.

قال ابن مجاعة r)2(: »فاقتضت اآليتان: أنَّ العلماء هم اذلين خيشون اهلل 

تعاىل، وأنَّ اذلين خيشون اهلل تعاىل هم خري الربيَّة؛ فينتج بهذا أن العلماء هم 

خري الربيَّة«)3(.

1( تفسري السعدي )ص754(.

2( هو: حممد بن إبراهيم بن سعد اهلل بن مجاعة الكناين احلموي الشافيّع، بدر ادلين، أبو عبد اهلل، 
قاض، من العلماء باحلديث وسائر علوم ادلين، ودل يف محاة، وول احلكم واخلطابة بالقدس، ثم القضاء 
بمرص، فقضاء الشام، ثم قضاء مرص إىل أن شاخ وعيم، اكن من خيار القضاة، وتويف بمرص سنة: 733ه. 

انظر: معجم الشيوخ الكبري لذلهيب )2/ 130(، واألعالم للزريلك )5/ 297(.

3( تذكرة السامع واملتلكم )ص 6(.
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اثلالث: داللة اإليماء واتلنبيه)1(:

اتلطبيق:

چ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   تعاىل:  قال   -1
ہ   ہہ   ہ    ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   
ھ  ھ  ھ    ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   
ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅۅ    ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ  
ېئ   ېئ  ۈئۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ   ائ   ى   ى   ې  

ېئ  ىئىئ ىئ ی ی ی ی جئ  چ )املائدة(.
قال السعدي r: »دل ىلع أن طهارة القلب سبب للك خري، وهو أكرب داٍع إىل 

لك قول رشيد وعمل سديد«)2(.

چ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ    ھھ  ھ   ہ  ہ  چ  تعاىل:  قال   -2
)األعراف(.

چہ  قوهل:  عقب  ۓچ  ے  ے  چھ     قوهل:  »يف  القيم:  ابن  قال 
ہ ھ  ھچ، ديلل ىلع أن من لم يَْدُعه ترضاًع وُخْفيَة، فهو من الُمعتدين 
اذلين الحُيبهم، فقسمت اآلية انلاس إىل قسمني: داٍع هلل ترضاًع وُخفية، وُمْعتٍَد 

برتك ذلك«)3(.

ٌن حبكم يف نص من نصوص الرشع ىلع وجه لو لم يكن ذلك الوصف ِعلَّة  1( ويه: أن يُْذَكر وصف ُمْقرَتِ
ذللك احلكم لاكن الكالم معيبًا. انظر: نرش ابلنود )1/ 285- 286(، املذكرة يف أصول الفقه )ص 283(.

2( تفسري السعدي )ص 231(.

3( بدائع الفوائد )3/ 14(. 
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3- قال تعاىل: چ ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅچ 
)األعراف(.

قال السعدي r: »فإن َمن الَزم ىلع هذين األمرين حني يُتىَل كتاب اهلل، فإنه 
ا متجددا، وهدى مزتايدا، وبصرية  ينال خرًيا كثريا، وعلًما غزيرا، وإيمانًا مستمرًّ
يف دينه؛ وهلذا َرتَّب اهلل حصول الرمحة عليهما؛ فدل ذلك ىلع أن من تُل عليه 
الكتاب، فلم يستمع هل وُينِْصت، أنه حمروم احلظ من الرمحة، قد فاته خرٌي كثري«)1(.

ەئ  ائ   ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  چ  تعاىل:  قال   -4
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ    ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی 

ی    ی جئچ )مريم(.

وقومه  وأهله  لَِفه 
ْ
وَمأ لوطنه  اإلنسان  ُمَفاَرقة  اكن  »وملا   :r السعدي  قال 

من أشق يشء ىلع انلفس؛ ألمور كثرية معروفة، ومنها انفراده عمن يتعزز بهم 
ويتكث، واكن من ترك شيئًا هلل عوضه اهلل خرًيا منه، واعزتل إبراهيم قومه، قال 
یچ     یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  چۆئ  حقه:  يف  اهلل 

-من إسحاق ويعقوب- چ ی جئچ«)2(.

الكفار  اعزتال  أن  تعاىل...  »بني  اآلية:  تفسري  عند   r الشنقيطي  وقال 
واألوثان والرباءة منهم من فوائده: تفضل اهلل تعاىل باذلرية الطيبة الصاحلة«)3(.

1( تفسري السعدي )ص 314(. 

2( السابق )ص 494(.

والقواعد   ،)236/5(  ،)573-572/4( كثري  ابن  تفسري  حنوه:  وانظر   ،)570/2( ابليان  أضواء   )3
احلسان )ص164(.
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ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   چڻ   تعاىل:  قال   -5
ھ  ھ         ھ  ے  ے  چ )طه(.

قال ابن القيم r: »وظاهر اآلية أن احلامل ملوىس ىلع العجلة هو طلب رضا 
ربه، وأن رضاه يف املبادرة إىل أوامره والعجلة إيلها؛ وهلذا احتج السلف بهذه اآلية 
ىلع أن الصالة يف أول الوقت أفضل؛ سمعت شيخ اإلسالم ابن تيمية يذكر ذلك، 

قال: إن رضا الرب يف العجلة إىل أوامره«)1(.

انلوع اثلاين: »داللة املفهوم«)2(:

وهو قسمان:

1- مفهوم املوافقة)3(؛ وهو نواعن:

وي)4(:
َ
ْول

َ
األول: األ

اتلطبيق:

1- قال تعاىل: چ  ى ى ائ ائچ )ابلقرة: 93(.

1( مدارج السالكني )60/3(.

2( وهو: املعىن املستفاد من حيث السكوت الالزم للفظ. انظر: رشح الكوكب املنري )3/ 473(.

3( وهو: ما وافق املسكوُت عنه املنطوَق يف احلكم. ويُسم: )فحوى اخلطاب( و )حلن اخلطاب(. انظر: 
رشح الكوكب املنري )3/ 481(. 

4( وهو: ما اكن املسكوت عنه أوىل باحلكم من املنطوق. انظر: رشح الكوكب املنري )3/ 482(، املذكرة 
يف أصول الفقه )ص 284(.
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رِشبوا ُحبَّه، فإذا اكن املخلوق اذلي ال جتوز به 
ُ
قال شيخ اإلسالم r: »أي أ

به القلب ُحبًّا جيعل ذلك رشابًا للقلب، فُحب الرّب تعاىل أن يكون  حمبته قد حُيِ
رَشابًا يرشبه قلوب املؤمنني أوىل وأحرى«)1(.

ٱ ٻ ٻ    ٻ ٻ پ پ پ پ   ڀڀ ڀ  چ  تعاىل:  قال   -2
ڀ ٺ ٺ ٺ چ )ابلقرة( .

قال ابن كثري r: »روى ابن أيب حاتم... عن ُوَهيْب بن الورد، أنه قرأ: چٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀچ، ثم يبك ويقول: يا خليل الرمحن، 

منتله  مع  أنه  يعين:  منك!«)2(؛  يتقبل  أال  مشفق  وأنت  الرمحن  بيت  قوائم  ترفع 
وِعَظم عمله هذا ُمْشِفق، فغريه من باب أوىل.

پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   زب  تعاىل:  قال   -3
ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  
ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ        ڃ  
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ    ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  
ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ   ہ   ہ  
ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ    ھ   ھ    ھ   ہ  
ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې    ېې  
ى  ى  ائائ  ەئ    ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  

ېئ   ىئىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   رب )ابلقرة(  

1( جامع املسائل البن تيمية )132/1- 133(. 

2( تفسري ابن كثري )427/1(. 
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قال الشنقيطي r: »قال بعض أهل العلم: أرىج آية يف كتاب اهلل َعزَّ وََجلَّ 
ُرَق الكفيلَة  يْن، ويه أطول آية يف القرآن العظيم، وقد أوضح اهلل f فيها الطُّ آية ادلَّ
ْيُن حقرًيا؛ كما يدل عليه قوهل تعاىل فيها:  يِْن من الضياع ولو اكن ادلَّ بصيانة ادلَّ
چہ  ہ  ہ ہ ھ ھ  ھ ھ  ے چ اآلية )ابلقرة:282(؛ قالوا: هذا 

يِْن ىلع صيانة مال املسلم، وعدم ضياعه ولو قلياًل يدل ىلع  من املحافظة يف آية ادلَّ
يَُضيُِّعُه يوم  اللَّطيف اخلبري ال  ِة بمصالح املسلم، وذلك يدل ىلع أن  العناية اتلَّامَّ

القيامة عند اشتداد اهلوِل، وشدة حاجته إىل ربه«)1(.

عبده  ِحْفظ  أن  يدل ىلع  فذلك  ِحْفِظه؛  أجل  من  ملاهل  احرتز  إذا  أنه  يعين: 
املؤمن من باب أوىل.

4- قال تعاىل: چٺ ٿچ )آل عمران:17(.

األعمال  خَيِْتُموا  أن  عباده  سبحانه  اهلل  أمر  »قد   :r اإلسالم  شيخ  قال 
الصاحلات باالستغفار؛ فاكن انلَّيِبُّ g إذا سلََّم من الصالة يستغفر ثالثًا ويقول: 
َراِم«)2(؛ كما ثبت 

ْ
ك ِ

ْ
ِل َواإل

َ
َال ت يَا َذا اجلْ

ْ
ُم، َتَباَرك

َ
ال م،ُ َوِمْنك السَّ

َ
ال نَْت السَّ

َ
»اللُهمَّ أ

ٿچ،  چٺ  تعاىل:  قال  وقد  عنه،  الصحيح  احلديث  يف  ذلك 
فأمرهم أن يقوموا بالليل ويستغفروا باألسحار.

 وكذلك ختم سورة املزمل -ويه سورة قيام الليل- بقوهل تعاىل: چۀ ۀہ 
ہ ہ ہ ھ ھ  چ )املزمل(«)3(.

1( أضواء ابليان )6/ 183(. 

2( أخرجه مسلم يف صحيحه )591(.

3( جمموع الفتاوى )11/ 254(. 



50

واملعصية  اتلقصري  بعد  فإنه يكون  الطااعت؛  هذه  بعد  ذلك  وإذا اكن 
أوىل وآكد.

ھ  ہ      ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چں  تعاىل:  قال   -5
ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ۋ چ )النساء(.

قال الشيخ بكر أبو زيد r: »فإذا اكن هذا انليه - بنص القرآن - عن جمرد 
اتلمين، فكيف بمن ينكر الفوارق الرشعية بني الرجل واملرأة، وينادي بإلغائها، 

ويطالب باملساواة، ويدعو إيلها باسم املساواة بني الرجل واملرأة؟!«)1(.

6- قال تعاىل: زبۈ ٴۇ ۋ  ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې   ې 
ې ې ى ى ائ ائ  ەئ ەئ وئرب )النساء:65(.

 g 2(: »وإذا اكن توقف القلب عن الرضا حبكم الرسول(r قال ابن مفلح
خُيِْرج عن اإليمان، فكيف يصح اإليمان مع االعرتاض ىلع اهلل تعاىل؟!«)3(.

7- قال تعاىل:  چ ۇئ ۇئ    ۆئ ۆئ ۈئ چ )األعراف:21( .

قال ابن كثري r يف تفسري االستعاذة: »وقد أقسم للوادل: إنه ملن انلاصحني، 
وكذب، فكيف معاملته نلا وقد قال: چمج جح  مح جخ حخ مخ جس 

حس خسچ )ص(؟!«)4(.

1( حراسة الفضيلة )ص 21(. 

2( هو: حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، أبو عبد اهلل، شمس ادلين املقديس الراميين ثم الصاليح، 
أعلم أهل عرصه بمذهب اإلمام أمحد بن حنبل، ودل ونشأ يف بيت املقدس، وتويف بصاحلية دمشق سنة: 

763 ه. انظر: ادلرر الاكمنة )6/ 14(، األعالم للزريلك )5/ 303(.

3( اآلداب الرشعية )194/2(. 

4( تفسري ابن كثري)110/1(. 
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ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   چڍ  تعاىل:  قال   -8

ڑ ڑ  ک ک             ک ک گ گ گ گ     ڳ ڳ چ 

)اتلوبة:65، 66(.

قال ابن تيمية r: »وهذا نص يف أن االستهزاء باهلل وآياته وبرسوهل كفر، 

ّب املقصود بطريق األوىل«)1(.  فالسَّ

9- قال تعاىل: چچ ڇ ڇ ڇ ڇڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ چ )اتلوبة(.

األحداث  من  املتطهرين  موالك  أحب  »إذا   :r السالم  عبد  بن  العز  قال 

واألجناس، فما الظن بمن تطهر من اذلنوب واألدناس؟!«)2(.

گ   گ   گ   کک   ک      ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   چڈ   تعاىل:  قال   -10

گ        ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ       ڱ  چ )يوسف(.

r: »كيف ترُّبئ نفسك وهناك من هو خري منك؛ يوسف   قال الطنطاوي 

ڱژ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ژگ  النساء:  عن  يقول   n

)يوسف:33(«)3(.

ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  چۆئ  تعاىل:  قال   -11

ی     ی یچ )طه(.

1( الصارم املسلول )31/1(. 

2( شجرة املعارف واألحوال )ص 51(. 

3( نور وهداية، للطنطاوي )125-124(. 
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قال ابن القيم r: »فإذا اكن هذا حال الُمعرِض عنه، فكيف حال الُمَعارِض 
ه وأحسن الظن به؟! فكما أنه ال يكون مؤمنًا إال من قَِبلَه 

َّ
هل بعقله أو عقل من قَدل

وانقاد هل، فمن أعرض عنه واعرضه من أبعد انلاس عن اإليمان به«)1(.

زبىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ    يئجب  حب   تعاىل:  قال   -12
خب  مب  ىبيب  جت  حت  خت         مت  ىت  يت   رب )الروم(.

قال السعدي r: »فإذا اكنت األرض اخلاشعة اخلايلة من لك نبت إذا أنزل 
اهلل عليها املطر اهزتت وَرَبت وأنبتت من لك زوج بهيج، واختلط نبتها، وكثت 
أصنافه ومنافعه؛ جعله اهلل تعاىل من أعظم األدلة ادلالة ىلع سعة رمحته وكمال 
قدرته، وأنه سيُحيي املوت للجزاء -فادليلل يف القلب اخلايل من العلم واخلري حني 
يُنل اهلل عليه غيث الويح فيهزت بانلبات وُينِْبت من لك زوج بهيج من العلوم 
املختلفة انلافعة، واملعارف الواسعة، واخلري الكثري، والرِبّ الواسع، واإلحسان الغزير، 
واملحبة هلل ورسوهل، وإخالص األعمال الظاهرة وابلاطنة هلل وحده ال رشيك هل، 
بات،  واخلوف والرجاء، واتلرضع واخلشوع هلل، وأنواع العبادات، وأصناف اتلََّقرُّ
العلوم  من  ذلك  وغري  واعمتهم،  املسلمني  وألئمة  ولكتابه  ولرسوهل  هلل  وانلُّْصح 
واألعمال الظاهرة وابلاطنة، والفتوحات الربانية مما ال عني رأت، وال أذن سمعت، 
وال خطر ىلع قلب برش-: أعظم من األرض بكثري ىلع سعة رمحة اهلل، وواسع 
جوده، وتنوع ِهبَاته، وكمال اقتداره وعزته، وأنه حُييي املوت للجزاء، وأن عنده يف 

ادلار األخرى من اخلريات والفضل ما ال يعلمه أحد غريه«)2(.

1( الصواعق املرسلة )172/3(. 

2( املواهب الربانية )ص 93(. 
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13- قال تعاىل: چ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   ڤ چ 
)األحزاب(.

الظن  فما  صدقهم،  ىلع  وُحوسبوا  الصادقون  ُسئِل  »فإذا   :r القيم  ابن  قال   

بالاكذبني؟!«)1(.

14- قال تعاىل: چ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چ )األحزاب:32(.

إذا اكن هذا الطمع يف أمهات املؤمنني، فال بد أن يكون يف غريهن بطريق 
النساء وأعفهن، ومع ذلك أمرهن باحلجاب  األوىل؛ فإن اهلل اختار نلبيه أفضل 
ونهاهن عن اخلضوع بالقول؛ صيانة هلن؛ فغريهن أوىل بالصيانة واتلحفظ وابلعد 

عن أسباب العهر والفتنة)2(.

15- قال تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ   ٻ پ پ پ پ     ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ )اجلمعة:9(.

إىل  فيها  بالُمِضّ  ِمرتم 
ُ
أ اليت  احلالة  هذه  يف  اتركوه  »أي:   :r السعدي  قال 

مر برتك ابليع اذلي ترغب فيه انلفوس، وحترص عليه، فرتك غريه 
ُ
الصالة؛ وإذا أ

من الشواغل من باب أوىل؛ اكلصنااعت وغريها«)3(.

ڈڈژ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  زب  تعاىل:  قال   -16
ژڑ ڑ ک ک کرب )الشمس(.

1( إاغثة اللهفان )83/1(. 

2( يلدبروا آياته )174/2، 175(. 

3( تفسري ابن سعدي )ص 86(. 
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»إذا اكن هذا عذابه هلؤالء، وذنبُهم مع الرشِك عقُر   :r قال شيخ اإلسالم 
انلاقة اليت جعلها اهلل آية هلم، فمن انتهك حمارم اهلل، واستخف بأوامره ونواهيه، 

وعقر ِعبَاَده وَسَفك دماءهم، اكن أشد عذابًا«)1(.

17- قال تعاىل: چ ک ک ک ک چ )اتلاكثر(.

فَِبم  السنني،  تمتد آالف  قد  أنها  مع  زيارة  القرب جمرد  اإلقامة يف  إذا اكنت 
چڱ ڱ ڱ ڱ ں   نَِصف إقامتنا يف ادلنيا اليت ال تتجاوز عدد سنني؟! تأمل: 

ں ڻ ڻچ )املؤمنون: 113(، فيا طول حسة الُمَفرِّطني!)2(.
18- قال تعاىل: چ ڍ ڌ ڌ  چ )املاعون(.

قال الطربي r: »ويمنعون انلاس منافع ما عندهم، وأصل املاعون من لّك 
يشء منفعته؛ يقال للماء اذلي ينل من السحاب: ماعون«)3(، فإذا اكنوا يمنعون 

ما اليترضرون ببذهل، فهم ملا سواه أمنع.

اثلاين: الُمَساوي)4(:

اتلطبيق:

1- قال تعاىل: چٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ    ڄ چ )النساء(.

1( جمموع الفتاوى )250/16(. 

2( يلدبروا آياته )327/1(. 

3( تفسري الطربي )634/24(. 

املنري )3/ 482(،  للمنطوق يف احلكم. انظر: رشح الكوكب  4( وهو: ما اكن املسكوت عنه مساوًيا 
املذكرة يف أصول الفقه )ص 284(.
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قال السعدي r: »يُؤَْخذ من املعىن: أن لك من هل َتَطلُّع وتََشوُّف إىل ما حرض 

بني يدي اإلنسان، ينبيغ هل أن يعطيه منه ما تيس«)1(. 

چ  چ   چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  چ   تعاىل:  قال   -2

چ  ڇڇ ڇ ڇ  ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   ژ 

گ  گ  ک  ک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژ 

ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ ھھ  

ھ ے   ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ   ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

ۋ ۋ ۅ ۅۉ  ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ  چ )املائدة(.

عليه  به  وأخذ  به،  اهلل  أمر  بما  يقم  لم  من  »فلك   :r السعدي  قال 

االلزتام، اكن هل نصيب من اللعنة وقسوة القلب، واالبتالء بتحريف اللكم، 

ر به، وأنه البد أن يُبتىل باخليانة،  وأنه اليوفق للصواب، ونسيان حظ مما ُذكِّ

نسأل اهلل العافية«)2(.

 
ً

 ىلع داللة االقتضاء؛ فهو يصلح مثاال
ً

1( تفسري السعدي )ص 165(، وقد سبق يف )ص 36(. مثاال

ْولَوي( بانلظر إىل أنه أرشد 
َ
 ملفهوم املوافقة )األ

ً
ِللُكٍّ منهما باعتبار. ويمكن أيًضا أن يكون مثاال

هنا إىل إعطاء من حرض وليس هل حق يف املرياث، كما أن هذا املال حق خاص للورثة، ومع ذلك 

 
َ

ْوىل
َ
فَت نفسه هلذا املال؛ فغريه من املال اذلي ال خيتص بمعني أ أرشدنا إىل إعطاء من حرض وتََشوَّ

أن ُيْعَطى منه من َحرَض.

2( تفسري السعدي )ص 225(.
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2- مفهوم املخالفة)1(، وهو أنواع:

األول: مفهوم احلرص)2(:

اتلطبيق:

چٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ  قال تعاىل: 
ڦ ڦ        ڦ  ڦ      ڄ  ڄ چ )اإلنسان(.

اثلَّناء، خرج من  أو  الفقراء ادلاعء  r: »ومن طلب من  قال شيخ اإلسالم 
ا 

ً
معروف إيلكم  أسدى  »من  داود:  أيب  سنن  يف  اذلي  احلديث  يف  فإن  اآلية؛  هذه 

فاكفئوه، فإن لم جتدوا ما تكافئوه فادعوا هل حىت تعلموا أنكم قد اكفأتموه«)3(؛ 
وهلذا اكنت اعئشة إذا أرسلت إىل قوٍم بهدية تقول للرسول: اسمع ما َدَعوا به نلا؛ 

حىت ندعو هلم بمثل ما َدَعوا ويبىق أجرنا ىلع اهلل«)4()5(.

1( وهو: إثبات نقيض حكم املنطوق للمسكوت. انظر: ابلحر املحيط يف أصول الفقه )5/ 132(.

2( احلرص: إثبات نقيض حكم املنطوق للمسكوت عنه بصيغة من صيغ احلرص.

3( أصله خمرج يف سنن أيب داود )1672(، وصححه األبلاين.

4( أخرجه النسايئ يف الكربى )10062(. وقال األبلاين يف ختريج اللكم الطيب )239(: »إسناده جيد«.

5( جمموع الفتاوى )11/ 111(.
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اثلاين: مفهوم الصفة)1(:

اتلطبيق:

1- قال تعاىل: چڦ  ڦ      ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
چ  چ     چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ        ڎ  ڎ      ڈ  

ڈ            ژ  ژ  چ )آل عمران(.

ربانيًّا،  اإلنسان  كون  توجب  وادلراسة  واتلعليم  العلم  أن  ىلع  اآلية  »دلت 
فمن اشتغل باتلعلم واتلعليم ال هلذا املقصود ضاع سعيُه وخاب عمله، واكن مثله 
مثل من غرس شجرة حسناء ُمونَِقة بمنظرها وال منفعة بثمرها؛ وهلذا قال عليه 

الصالة والسالم: »نعوذ باهلل من علم ال ينفع، وقلب ال خيشع«)2(«)3(.

ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  چ  تعاىل:  قال   -2
ک  ک  گ  گ    گ  گ    ڳچ  )القصص(.

قال ابن هبرية r: »إيثار ثواب اآلجل ىلع العاجل حالة العلماء؛ فمن اكن 
هكذا فهو اعلم، ومن آثر العاجل ىلع اآلجل فليس بعالم«)4(.

1( وهو: تعليق احلكم ىلع اذلات بأحد األوصاف. انظر: ابلحر املحيط يف أصول الفقه )5/ 155(.

ينفع، ومن قلب ال  أعوذ بك من علم ال  إين  بلفظ: »امهلل  وإنما  اللفظ،  بهذا  أقف عليه  لم   )2

h، وقد أخرجه مسلم يف صحيحه )2722(. ويف ابلاب عن  خيشع...« من حديث زيد بن أرقم 

.j مجاعة من الصحابة

3( مفاتيح الغيب )272/8(. 

4( ذيل طبقات احلنابلة )147/2(. 
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ۋ  ٴۇ      ۈ  ۈ  ۆ      ۆ  ۇ    ۇ   ڭ  ڭ  زبڭ  تعاىل:  قال   -3

ۋ ۅ ۅ  ۉ     ۉرب )سبأ: 6(.

م  وُيَقدِّ للنقل،  ُمعارًِضا  نراه  اذلي  أن  »وهذا ديلل ظاهٌر   :r القيم  ابن  قال 

العقل عليه، ليس من اذلين أوتوا العلم يف قَِبيل وال َدبرِي، وال قليل وال كثري«)1(.

4- قال تعاىل: چ ڌ  ڌ  ڎ ڎ ڈ   ڈ ژ چ )املطففني(.

قال ابن كثري r: »قال اإلمام أبو عبد اهلل الشافيع r: »يف هذه اآلية ديلل 

ىلع أن املؤمنني يرونه b يومئذ«.

وهذا اذلي قاهل اإلمام الشافيع r يف اغية احلُْسن، وهو استدالل بمفهوم 

هذه اآلية؛ كما دل عليه منطوق قوهل تعاىل: چپ ڀ   ڀ   ڀ  ڀ     ٺ ٺ چ 

)القيامة:23-22(«)2(. 

1( الصواعق املرسلة )851/3(. 

2( تفسري ابن كثري )351/8(. 
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ثانًيا: العموم واخلصوص)1(:

ويلحق بذلك:

ُر العام بعد 
ْ
الُمْشَتَك)2( ىلع معنييه أو معانيه، وَمرِْجُع االستثناء، وِذك مَحْل 

اخلاص، والعكُس.

اتلطبيق:

1- قال تعاىل: چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ چ )الفاحتة()3( .

يف وجه ذكر االستعانة بعد العبادة دون غريها؛ قال ابن القيم r: »انلاس يف 
َجلّها وأفضلها: أهل العبادة 

َ
هذين األصلني -وهما العبادة واالستعانة- أربعة أقسام: أ

عليها،  يعينهم  أن  منه  وطلبهم  ُمَراِدهم،  اغية  اهلل  فعبادة  عليها،  باهلل  واالستعانة 
اإلاعنة ىلع مرضاته،   f الرب  ل 

َ
يُْسأ ما  أفضل  بها؛ وهلذا اكن من  للقيام  ويوفقهم 

1( العام: ما يستغرق مجيع ما يصلح هل حبسب وضع واحد، دفعة بال حرص. انظر: نرش ابلنود )1/ 512(، 
معالم أصول الفقه )ص412(. 

ويقابله: )اخلاص( فهو لك ما ليس بعام. وعرفه الَمَحلِّ بقوهل: »ما ال يتناول شيئني فصاعًدا من غري 
األجنم  انظر:  اجلنس«.  استغراق  يقتض  ال  »ما  أو   .)130 )ص  للَمَحلِّ  الورقات  رشح  انظر:  حرص«. 

الزاهرات ىلع َحّل ألفاظ الورقات )ص 145(.

2( املشرتك: هو اللفظ الواحد ادلال ىلع معنيني خمتلفني أو أكث داللًة ىلع السواء عند أهل تلك اللغة. 
انظر: ابلحر املحيط يف أصول الفقه )2/ 377(.

3( َتَعلُّق هذا املثال بـ)العموم واخلصوص( من جهتني:
العبادة  أنواع  ذلك  يف  فيدخل  العموم؛  يفيد  وذلك  واالستعانة؛  العبادة  ُمتََعلَّق  َحَذف  أنه  األوىل: 

واالستعانة؛ حيث لم خيص نواًع بعينه.
اثلانية: أنه عطف االستعانة ىلع العبادة، ومعلوم أن االستعانة نوع من العبادة؛ وذلك ألهميتها.
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وهو اذلي علمه انليب g حِلِبِّه معاذ بن جبل h، فقال: »يا معاذ، واهلل إين ألحبك، 
رِك وُشكرك وُحْسن عبادتك«)1(.

ْ
فال تَنَْس أن تقول ُدبُر لك صالة: امهلل أعين ىلع ِذك

بهذا  إسعافه  املواهب:  وأفضل  مرضاته،  ىلع  الَعون  طلب  ادلاعء:  فأنفع 
وىلع  يَُضاده،  ما  َدفْع  وىلع  هذا،  ىلع  مدارها  املأثورة  األدعية  ومجيع  املطلوب، 

تكميله وتيسري أسبابه، فتأملها.

ادلاعء  أنفع  ُت 
ْ
ل مَّ

َ
تَأ ُروحه:  اهلل  س  قَدَّ تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  وقال 

فإذا هو سؤال العون ىلع مرضاته، ثم رأيتُه يف الفاحتة يف چ ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ چ«)2(.

ھ     ہ   ہ   ہ   ۀہ   ۀ    ڻ   ڻ   زبڻ   تعاىل:  قال   -2
ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓرب )اإلرساء(.

»فما ظن من  زب   ۀرب)3(:  قوهل:  العموم يف  أخًذا من   r القيم  ابن  قال 
اختذ غري الرسول إماَمْه، ونبذ سنته وراء ظهره وجعل خواطر الرجال وآراءها بني 
عينيه وأمامه، فسيعلم يوم الَعْرض أي بضاعة أضاْع، وعند الوزن ماذا أحرض من 

)4( املتاْع« ا.ه)5(. اجلواهر أو ُخْرِثّ

1( أخرجه أبو داود )1522(، والنسايئ )1303( بلفظ مقارب. وصححه األبلاين يف صحيح سنن أيب داود، 
وصحيح سنن النسايئ، واألرنؤوط يف تعليقه ىلع سنن أيب داود.

2( مدارج السالكني )100-99/1(. 

3( فـ )إمام( مفرد مضاف إىل معرفة )الضمري( فيعم.

4( أي: َسَقطه.

5( تهذيب سنن أيب داود البن القيم )7/1(.
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کچ  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ      چڌ  تعاىل:  قال   -3

)الكهف:39(.

قال ابن هبرية r: »ما قال: )ما شاء اهلل اكن( وال: )يكون(، بل أطلق اللفظ؛ 

يِلَُعم املايض واملستقبل والراهن«)1(.

4- قال تعاىل: چ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ چ )مريم(.

 :r ابن كثري  قال  املواطن اثلالثة؛  السالم عليه يف هذه  يف وجه ختصيص 
ُودِل؛  يوم  مواطن:  ثالثة  ق يف 

ْ
اخلَل ما يكون  وَْحش 

َ
أ  :r بن عيينة  »قال سفيان 

اَعَينَهم، ويوم  لم يكن  فيه، ويوم يموت؛ فريى قوًما  فريى نفسه خارًجا مما اكن 
يُبَعث؛ فريى نفسه يف حَمرَْش عظيم؛ قال: فأكرم اهلل فيها حيىي بن زكريا، فخصه 

بالسالم عليه«)2(.

ۆۈچ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ     ڭ  چڭ    تعاىل:  قال   -5
)األنبياء(.

يف وجه ختصيص علمه باجلهر من القول مع أن ذلك ال خيىف؛ قال ابن هبرية 
َت، فإنها حالة ال يسمع فيها اإلنسان،  r: »املعىن أنه إذا اشتدت األصوات وَتَغابلَ

واهلل b يسمع كالم لك شخص بعينه، وال يشغله سمٌع عن سمع«)3(.

1( ذيل طبقات احلنابلة )147/2(. 

2( تفسري ابن كثري )217/5(. ووجه َتَعلُّق ذلك بموضوع )العموم واخلصوص( من جهة كونه قد َخصَّ 
هذه األوقات اثلالثة.

3( ذيل طبقات احلنابلة )145/2(. وعالقة هذا املثال بابلاب: من جهة ختصيص علمه حبالة اجلهر من القول.
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6- قال تعاىل: چ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ  ٿ ٿ  ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ            
ڤ ڤ ڤ ڦچ )انلمل(. 

قال السبك r: »فإن اهلل تعاىل آىت داود وسليمان من نعم ادلنيا واآلخرة 
ما ال َينَْحرِص، ولم يذكر من ذلك -يف صدر اآلية- إال العلم؛ يلبني أنه األصل 

يف انلعم لكها«)1(.

7- قال تعاىل: چ ۇئ ۇئ ۆئ   ۆئ ۈئ        ۈئ چ )الواقعة(.

قال ابن القيم r: »تَْذِكَرة تُْذَكر بها اآلخرة، ومنفعة للنازلني بالَقَواِء -وهم: 
املسافرون؛ يقال: أقوى الرجل: إذا نزل باليِقِّ والَقَوى؛ ويه األرض اخلايلة- وخص 
الُمْقِوين باذلكر وإن اكنت منفعتها اعمة للمسافرين واملقيمني؛ تنبيًها لعباده -واهلل 
أعلم بمراده من كالمه- ىلع أنهم لكهم مسافرون، وأنهم ىف هذه ادلار ىلع جناح 

سفر، ليسوا هم مقيمني وال مستوطنني«)2(.

8- قال تعاىل: چ ژ ژ ڑ    ڑ  چ )الكوثر(.

ر؛ ألنهما من أفضل العبادات 
ْ
ك قال السعدي r: »خص هاتني العبادتني باذلِّ

َجّل الُقُرَبات؛ وألن الصالة تتضمن اخلضوع يف القلب واجلوارح هلل، وتنقلها 
َ
وأ

العبد من انلحائر،  بأفضل ما عند  إىل اهلل  َتَقرُّب  العبودية، ويف انلحر  أنواع  يف 
وإخراج للمال اذلي ُجِبلَت انلفوس ىلع حمبته والشح به«)3(.

1( فتاوى السبك )73/1(. 

2( طريق اهلجرتني )142-141/1(. 

3( تفسري السعدي )ص 935(. 
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9- قال تعاىل: چچ چ    چ چ ڇچ )الفلق:5(.

قال ابن القيم r: »العائن حاسد خاص، وهو أرض من احلاسد؛ وهلذا -واهلل 
أعلم- إنما جاء يف السورة ذكر احلاسد دون العائن؛ ألنه أعم، فلك اعئن حاسد 
وال بد، وليس لك حاسد اعئنًا، فإذا استعاذ من رش احلسد دخل فيه العني، وهذا 

من شمول القرآن الكريم وإعجازه وبالغته«)1(.

ثاثلًا: اإلطالق واتلقييد)2(:

اتلطبيق:

1- قال تعاىل: چ ٿ ٿ چ )الفاحتة:5(.

قال ابن القيم: »وصاحب اتلََّعبُّد الُمْطلَق ليس هل غرض يف َتَعبٍُّد بعينه يُْؤثِره 
َتَعبُّده عليها، فهو  تَتَبُّع مرضاة اهلل تعاىل أين اكنت، فمدار  ىلع غريه، بل غرضه 
إيلها،  َسرِيه  ىلع  عمل  لَة،  َمْنِ هل  ُرفَِعت  لكما  العبودية،  منازل  يف  اًل  ُمتَنَقِّ اليزال 
رْي حىت ينتيه َسرْيه؛ فإن  واشتغل بها حىت تلوح هل منلة أخرى، فهذا دأبه يف السَّ
املجاهدين  رأيت  وإن  رأيته معهم،  الُعبَّاد  رأيت  وإن  رأيته معهم،  العلماء  رأيت 
املحسنني  املتصدقني  رأيت  وإن  معهم،  رأيته  اذلاكرين  رأيت  وإن  معهم،  رأيته 
رأيته معهم... فهذا هو العبد املطلق، اذلي لم تملكه الرسوم، ولم تُقيده القيود، ولم 
يكن عمله ىلع ُمَراد نفسه، وما فيه ذلتها وراحتها من العبادات، بل هو ىلع ُمَراد 

ربه ولو اكنت راحة نفسه وذلتها يف سواه.

1( بدائع الفوائد )2/ 233(. 

2( الُمْطلَق: هو الُمتَناِول لواحٍد ال بعينه باعتبار حقيقٍة شاملٍة جلنسه. انظر: روضة انلاظر )2/ 101(. 
والُمَقيَّد: هو الُمتَناِول لُِمَعنيَّ أو غري ُمَعنيَّ موصوف بأمر زائد ىلع احلقيقة. انظر: روضة انلاظر )2/ 102(.
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ق بـ چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ چ حًقا، القائم بهما صدقًا،  فهذا هو الُمتََحقِّ

بَسه ما تهيأ، ومأكله ما تيس، واشتغاهل بما أمر اهلل به يف لك وقت بوقته، وجملسه 
ْ
َمل

حيث انته به املاكن ووجده خايلًا، ال تملكه إشارة، واليتعبده َقيْد، وال يستول 

توجهت  نَّ 
َ
أ اآلمر  بدين  يَِدين  دار،  حيث  األمر  مع  دائر  جُمرد،  ُحرٌّ  رَْسم،  عليه 

نَس به لك حُمِّق، ويستوحش منه لك 
ْ
راكئبه، ويدور معه حيث استقلت َمَضاِربه، يَأ

ُمبِْطل؛ اكلغيث حيث وقع نفع، واكنلخلة ال يسقط ورقها، ولكها منفعة حىت شوكها، 

َظة منه ىلع املخالفني ألمر اهلل، والغضب إذا اْنتُِهَكت حمارم اهلل.
ْ
وهو موضع الِغل

ق، وَصِحب انلاس بال َنْفس. 
ْ
فهو هلل وباهلل ومع اهلل، قد َصِحب اهلل بال َخل

ىلَّ عنهم، وإذا اكن مع خلقه عزل 
َ

بل إذا اكن مع اهلل َعَزل اخلالئق عن ابَلنْي وخت

َىلَّ عنها، فواًها هل! ما أغربه بني انلاس! وما أشد وحشته منهم!  نفسه من الوسط وختَ

نسه باهلل وفرحه به، وطمأنينته وسكونه إيله«)1(.
ُ
وما أعظم أ

2- قال تعاىل: چ ژ ژ    ڑ ڑ  ک ک  ک   ک  گ چ )االنفطار(.

قال ابن القيم r: »ال تظن أن قوهل تعاىل: چژ ژ    ڑ ڑ  ک ک  ک   

ک  گچ، خمتص بيوم املعاد فقط، بل هؤالء يف نعيم يف ُدورِهم اثلالثة، وهؤالء 
يف جحيم يف ُدورِهم اثلالثة، وأي ذلة ونعيم يف ادلنيا أطيب من بِّر القلب، وسالمة 

الصدر، ومعرفة الرب f وحمبته، والعمل ىلع موافقته«)2(.

1( مدارج السالكني )1/ 111(.

2( اجلواب الاكيف )ص 121(.
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رابًعا: ما يُْسَتَفاد من بعض القواعد يف اتلفسري)1(؛ مثل:

1- قاعدة: »َعَس« من اهلل واجبة: 

توضيح القاعدة: 

َقة  ُمتََحقِّ أنها  إذا جاءت من قول اهلل تعاىل، فإن ذلك يعين  أي أن »َعَس« 
الوعد بمثل  َجْرًيا ىلع اعدة العرب؛ حيث إن العظيم منهم خُيرج  الوقوع؛ وذلك 

هذه العبارة وهو يُريد حتقيقه. 

، لكنه غري ُمراد هنا)2(. يجِّ مع أن أصل معناها الرتَّ

اتلطبيق:

قال تعاىل: چڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈچ )املائدة(.

r: »وَبنيَّ يف هذه اآلية: أن تلك ادلوائر اليت حافظوا من   قال الشنقيطي 
ىلع  تدور  وال  والكفار،  ايلهود  ىلع  إال  التدور  أنها  ايلهود،  صداقة  ىلع  أجلها 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  چ  بقوهل:  املسلمني 
ڎ ڈ ڈچ  اآلية. و »َعس« من اهلل نافذة؛ ألنه العظيم اذلي ال ُيْطِمع 

إال فيما ُيْعِطي«)3(.

اللُكية اليت يُتوصل بها إىل استنباط معاين القرآن العظيم، ومعرفة كيفية االستفادة  1( يه: األحاكم 
منها. قواعد اتلفسري )30/1(.

2( انظر: قواعد اتلفسري )1/ 288-287(. 

3( أضواء ابليان )2/ 134(. 
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ق ىلع وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه)1(:
َّ
2- احُلْكم الُمَعل

توضيح القاعدة: 

أو  األفعال  من  فِْعٍل  ِجنِْس  ىلع  الوعيد  أو  الوعد  أو  اذلم  أو  احلمد  وقع  إذا 
وَْصف من األوصاف، فإنه حيصل للُملَكَّف من ذلك احلمد أو اذلم أو اجلزاء بقدر 
ِقه فيه، فيداد بزيادته وكماهل، وينقص  َقُّ نصيبه من ذلك الفعل أو الوصف ومدى حتَ

بنقصه وضعفه، وينعدم بانعدامه وزواهل)2(.

اتلطبيق:

1- قال تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ   ڀ  ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ چ )آل عمران(.

إنفاقه للمحبوبات يكون  العبد حبسب  »َدلَّت اآلية أن   :r السعدي  قال 
بِرُّه، وأنه َينُْقص من بِرِّه حبسب ما نقص من ذلك«)3(.

)آل  رب  حئ    جئ   ی   ی   ی   ی   زب  تعاىل:  قال   -2
عمران(.

.g فللعبد من الرمحة حبسب ما يكون هل من طاعة اهلل وطاعة رسوهل

ۓۓڭڭڭچ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   چ  تعاىل:  قال   -3

)آل عمران(.

1( انظر: قواعد اتلفسري )2/ 629(.

2( السابق )2/ 629(.

3( تفسري السعدي )ص 138(.
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قال ابن القيم r: »للعبد من العلوِّ حبسب ما معه من اإليمان!«)1(.

4- قال تعاىل: چ ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

ڦ  ڄ   ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ     ڃ  چ  چرب )آل عمران(.

قال ابن القيم r: »وىلع قَْدر الرشك يكون الرُّعب، فاملرشك باهلل أشد يشء 

خوفًا ورعبًا« اه)2(.

ڀ  ڀ     ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قال   -5

ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ڀ 
ڤ   ڤ ڤ  ڦڦ ڦ ڦ   ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ  چ )النساء(.

قال ابن القيم r: »واتلحقيق:... أن انتفاء السبيل عن أهل اإليمان الاكمل، 

فإذا ضعف اإليمان، صار لعدوهم عليهم من السبيل حبسب مانقص من إيمانهم، 

فهم جعلوا هلم عليهم السبيل بما تركوا من طاعة اهلل تعاىل.

فاملؤمن عزيز اغلب ُمَؤيَّد منصور مكيف مدفوع عنه باذلات أين اكن، ولو 

اجتمع عليه من بأقطارها؛ إذا قام حبقيقة اإليمان وواجباته ظاهًرا وباطنًا؛ وقد 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭچ  چ  للمؤمنني:  تعاىل  قال 

)آل عمران(«)3(.

1( إاغثة اللهفان )181/2(. 

2( زاد املعاد )203/3(. 

3( إاغثة اللهفان )2/ 182- 183(.
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ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڇڍ   ڇ  ڇ   ڇ   چ   چ   چ   زبچ   تعاىل:  قال   -6
ڈڈ  ژ  ژ ڑ  ڑرب )املائدة:67(.

اهلل  ِحْفظ  من  هلم  أمته؛  من  عنه  الُمبَلِّغون  »وهكذا   :r القيم  ابن  قال 
وِعْصمته إيَّاُهم حِبَسب قيامهم بِِديِنِه وتبليغهم هل« اه)1(.

7- قال تعاىل: ٱزب  ٻ   ٻ  ٻ  ٻپ    رب )األنعام: 36(. 

فبقدر اإلقبال باألْسَماع ىلع الويح واهلدى تكون االستجابة.

8- قال تعاىل: چۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ     ٴۇۋ  
ەئ   ائائ   ى   ى   ېې   ې     ې   ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ  

ىئ       ىئ   ىئ   ېئ      ېئ   ېئ   ۈئ   ۆئۈئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ     ەئ  

یی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   چ )األنعام(.

»دلت اآلية ىلع أنه حبسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر اهلل به«)2(.

9- قال تعاىل: چڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ 
ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ )األعراف(.

قال ابن القيم r: »فيه تنبيه ظاهر ىلع أن فِْعل املأمور به هو اإلحسان املطلوب 
منكم، ومطلوبكم أنتم من اهلل هو رمحته، ورمحته قريب من املحسنني اذلين 
الرمحة-  َفُقْرب مطلوبكم منه -وهو  به من داعئه خوفًا وطمًعا،  مروا 

ُ
أ ما  فعلوا 

1( جالء األفهام )ص415(. 

2( تفسري السعدي )ص 279(. 
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حبسب أدائكم ملطلوبه منكم وهو اإلحسان اذلي هو يف احلقيقة إحسان إىل 
أنفسكم؛ فإن اهلل تعاىل هو الغين احلميد، وإن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم«)1(.

10- قال تعاىل: چۈ ۈ   ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ  ېې  
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ      وئ ۇئ چ )األنفال(.

 ،g باالستجابة هلل ولرسوهل  إنما حتصل  انلافعة  »احلياة   :r القيم  ابن  قال 
َكة  فمن لم حتصل هل هذه االستجابة، فال حياة هل، وإن اكنت هل حياة بهيمية ُمْشرَتَ
هلل  استجاب  من  حياة  يه  الطيبة  احلقيقية  فاحلياة  احليوانات؛  أرذل  وبني  بينه 

والرسول ظاهًرا وباطنًا.

 فهؤالء هم األحياء وإن ماتوا، وغريهم أموات وإن اكنوا أحياء األبدان؛ وهلذا 
g؛ فإن لك ما داع إيله  اكن أكمل انلاس حياة أكملهم استجابة دلعوة الرسول 
ما  احلياة حبسب  من  وفيه  احلياة،  من  فاته جزء  منه  فاته جزء  فمن  احلياة،  ففيه 

.)2(»g استجاب للرسول

ٱزبچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   تعاىل:  قال   -11
ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   کرب )األنفال(.

احلق  بني  العبد  به  ق  ُيَفرِّ اذلي  انلور  الفرقان:  »ومن   :r القيم  ابن  قال 
وابلاطل، ولكما اكن قلبه أقرب إىل اهلل اكن فرقانه أتم« اه)3(.

1( بدائع الفوائد )3/ 17(.

2( الفوائد )ص 88(. 

3( أعالم املوقعني )199/4(.
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12- قال تعاىل: ٱزب ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  رب )األنفال(.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية r: »أي: اهلل اكفيك، واكيف من اتبعك من املؤمننَي، 

يكن  لم  يتبعوه  لم  أو  اتَّبُعوُه  َسَواء  للرسول؛  الُمتبعني  ُمْؤِمنني 
ْ
لل ِكَفايَته  اكنت  فلو 

الِكَفايَة، وال اكن تلخصصهم بذلك معىن،  أثر يف هذه  َثمَّ  الرَُّسول  واتِّبَاع  لإليَمان 

واكن هذا نَِظري أن يقال: هو خالقك وخالق من اتبعك من املؤمننَي، ومْعلُوم أن الُمَراد 

خالف ذلك... واهلل تعاىل إذا وعد ىلع العمل بوعد أو خص أهله بكرامة فال بد 

أن يكون بني وجود ذلك العمل وَعَدمه فَْرق يف ُحُصول تلك الكرامة، وإن اكن قد 

حيصل نظريها بسبب آخر، فقد يَْكيِف اهلل بعض من لم يتولك عليه اكألطفال، لكن 

ن يكون للمتولك أثر يف حصول الكفاية احلاصلة للمتولكني، فال يكون ما 
َ
ال بد أ

« اه)1(. حيصل من الكفاية باتلولك حاصال ُمطلًقا وإن عدم اتلََّولكُّ

13- قال تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ    پ 

ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  چ )اتلوبة(.

قال ابن كثري r: »فلكما قام ملك من ملوك اإلسالم وأطاع أوامر اهلل، وتولك 

ىلع اهلل، فتح اهلل عليه من ابلالد، واسرتجع من األعداء حبسبه، وبقدر ما فيه من 

والية اهلل«)2(.

1( جامع الرسائل )89/1، 90(، ويف هذا املعىن قوهل: زبڌ  ڌ  ڎ   ڎرب )الزمر: 36(، فالعبد هنا 
اهلل  }أليس  والكسايئ:  محزة  قراءة  ويوضحه  العموم،  بمعىن  وذلك  -الضمري-  معرفة  إىل  مضاف  مفرد 

بكاٍف ِعبَاَده{. وذلك يدل ىلع أن للعبد من الكفاية حبسب ما يكون هل من حتقيق العبودية. 

2( تفسري ابن كثري )239/4(.
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14- قال تعاىل: ٱزب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀرب 
)يونس(.

فبقدر ما يكون للعبد من اإليمان واتلقوى يكون هل من والية اهلل تعاىل، 
اليت   b اهلل  ما هل من والية  انتفاء اخلوف واحلزن عنه حبسب  وكذلك يكون 

مبناها ىلع اإليمان واتلقوى.

15- قال تعاىل: ٱزبڦ  ڦ  ڄرب )إبراهيم: 7(.

ب انلعم، وُموِْجب 
َّ

فعىل قدر حتقيق الشكر تكون الزيادة؛ فـ »الشكر َجال
للمزيد«)1(.

چ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  چ  تعاىل:  قال   -16
)طه(.

قال الشنقيطي r: »يعم الرشك وغريه من املعايص، وخيبة لك ظالم بقدر ما 
محل من الظلم«)2(.

ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  چ  تعاىل:  قال   -17
ی     ی یچ )طه(.

نك ىلع اإلعراض عن ذكره،  قال ابن القيم r: »فإنه سبحانه رتَّب املعيشة الضَّ

نيا بأصناف  م يف ادلُّ فاملعرض عنه هل من ضنك املعيشة حبسب إعراضه، وإن تنعَّ

انلِّعم، فيف قلبه من الوحشة واذلل واحلسات اليت تقطع القلوب، واألماين ابلاطلة 

1( ما بني األقواس من كالم ابن القيم يف الوابل الصيب )ص72(. 

2( أضواء ابليان )4/ 644(. 
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هوات والعشق وحب ادلنيا  والعذاب احلارض ما فيه، وإنَّما يواريه عنه سكرات الشَّ

والرياسة، وإن لم ينضم إىل ذلك سكر اخلمر، فسكر هذه األمور أعظم من سكر 

اخلمر، فإنه يُفيق صاحبه ويصحو، وسكر اهلوى وحب ادلنيا ال يصحو صاحبه إِال 

إذا اكن صاحبه يف عسكر األموات.

نك الزمة ملن أعرض عن ذكر اهلل اذلي أنزهل ىلع رسوهل g يف  فاملعيشة الضَّ

دنياه ويف الربزخ ويوم معاده، وال تقر العني، وال يهدأ القلب، وال تطمنئ انلفس؛ 

إال بإالهها ومعبودها اذلي هو حق، ولك معبود سواه باطل، فمن قَرَّت عينه باهلل 

عت نفسه ىلع ادلنيا حسات، واهلل  قرَّت به لك عني، ومن لم تقر عينه باهلل تقطَّ

تعاىل إنما جعل احلياة الطيبة ملن آمن به وعمل صاحلًا«)1(.

ىب  مب   خب   حب   جب   يئ   مئىئ   حئ   جئ   ی   ی    ی   چ  تعاىل:  قال   -18

يبجت چ )احلج(.

فََدفْعه ودفاعه  يَْدفَع{)2(،  القراءة األخرى: }إن اهلل  r: »ويف  القيم  ابن  قال 

عنهم حبسب قوة إيمانهم وكماهل، ومادة اإليمان وقوته بذكر اهلل تعاىل، فمن اكن 

ًرا، اكن َدفْع اهلل تعاىل عنه ودفاعه أعظم، ومن َنَقص نُِقص؛ 
ْ
أكمل إيمانًا وأكث ِذك

ر، ونسيانًا بنسيان«)3(.
ْ
ًرا بِِذك

ْ
ِذك

1( اجلواب الاكيف )ص 120(. 

2( النرش يف القراءات العرش )2/ 326(.

3( الوابل الصيب )ص 72(. وانظر أيًضا: إاغثة اللهفان )181/2(، بدائع الفوائد )245/2(.
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چڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ  تعاىل:  قال   -19
)العنكبوت:69(.

هداية  انلاس  فأكمل  باجلهاد؛  اهلداية  سبحانه  »علَّق   :r القيم  ابن  قال 
الشيطان،  وجهاد  اهلوى،  وجهاد  انلفس،  جهاد  اجلهاد:  وأفرض  جهاًدا،  أعظمهم 
وجهاد ادلنيا؛ فمن جاهد هذه األربعة يف اهلل، هداه اهلل ُسبُل رضاه الُموِصلة إىل 

ل من اجلهاد«)1(. جنته، ومن ترك اجلهاد فاته من اهلدى حبسب ما َعطَّ

پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻٻ   ٱزبٱ   تعاىل:  قال   -20
ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  رب )لقمان(.

فللعبد من االهتداء بالقرآن بقدر ما يتحقق فيه من وصف اإلحسان؛ كما 
يكون هل من اهلدى حبسب ما يكون عليه من االتصاف باألوصاف املذكورة 

للمحسنني)2(.

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں    ں     ڱ  ڱ  چڱ  تعاىل:  قال   -21
ہ ہ چ  )حممد(.

قال ابن القيم r: »فهذا الضمان إنما هو بإيمانهم وأعماهلم، اليت يه ُجنْد 
من جنود اهلل، حيفظهم بها وال يفردها عنهم وَيْقتَِطعها عنهم فيبطلها عليهم، كما 

يرَِتُ الاكفرين واملنافقني أعماهلم؛ إذ اكنت لغريه ولم تكن ُمَوافَِقة ألمره«)3(.

1( الفوائد )ص 59(. 

2( انظر: تفسري ابن كثري )330/6(. وكذا يقال يف نظائرها، كما يف أول سورة ابلقرة وغريها.

3( إاغثة اللهفان )183/2(.
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حبرب  جب  يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   زبی   تعاىل:  قال   -22  
)احلرش(.

ح املذموم  قال ابن اعشور r: »فمن ُوق ُشحَّ نفسه؛ أي: ُوِق من أن يكون الشُّ
ه، فإن ُوِق من بعضه اكن هل  ُخلًُقا هل؛ ألنه إذا ُوِق هذا اخلُلُق َسِلم من لك َمَواقع َذمِّ

من الفالح بمقدار ما ُوِقيَه« اه)1(.

ڱ     ڳ     ڳ    ڳ   ڳ   گ     زبگ   تعاىل:  قال   -23
ڱ  ڱرب  )املنافقون(.

قال ابن القيم r: »فله من الِعّزة حبسب ما معه من اإليمان وحقائقه، فإذا 
ًما وعًمال، 

ْ
فاته َحّظ من العلو والِعّزة فيف ُمَقابلة ما فاته من حقائق اإليمان؛ ِعل

ظاهًرا وباطنًا« اه)2(.

24- قال تعاىل: زبڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀرب 
)الطالق:2، 3(.

فيكون للعبد من الفرج واخلروج من الشدة وحصول الرزق، حبسب تقواه)3(.

25- قال تعاىل: ٱزبہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھرب )الطالق: 3(.

فيكون للعبد من الكفاية حبسب تولكه)4(.

1( اتلحرير واتلنوير )95/28(. 

2( إاغثة اللهفان )181/2(.

3( جامع الرسائل البن تيمية )88/1(.

4( انظر: السابق.
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26- قال تعاىل: چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ے  ۓ  ۓ  چ )الليل(.

»ودخول انلَّْقص حبسب نُقصانها أو بعضها؛ فمن انلاس من يكون قوة إعطائه 
وبذهل أتم من قوة انكفافه وتركه، فقوة الرتك فيه أضعف من قوة اإلعطاء، ومن 
أتم من قوة اإلعطاء واملنع، ومن  الرتك واالنكفاف فيه  انلاس من يكون قوة 
العلمية  تُه  َفُقوَّ أتم من قوة اإلعطاء واملنع،  فيه قوة اتلصديق  انلاس من يكون 
ُعورية أتم من قوته اإلرادية وبالعكس، فيدخل انلقص حبسب مانقص من  والشُّ
قوة هذه القوى اثلالث، ويفوته من اتليسري لليُْسَى حبسب ما فاته منها، ومن 

كملت هل هذه القوى يُسِّ للك يُسى«)1(.

ے  ے   ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   چ  تعاىل:  قال   -27
ۓ    ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ چ )الرشح(.

ح، ووََضع عنه ِوْزرَه لك  ْ َتمَّ الرشَّ
َ
ح اهلل صدر رسوهل أ قال ابن القيم r: »رَشَ

ا من ذلك؛ إذ لك َمتْبُوع فألتباعه  ره لك الرفع، وجعل ألتباعه حظًّ
ْ
الوضع، َوَرفَع ِذك

حظ ونصيب من حظ متبوعهم يف اخلري والرش؛ ىلع حسب اتباعهم هل.

ًرا، ولكما 
ْ
وَْضعهم ِوْزًرا، وأرفعهم ِذك

َ
ْتبَُع انلاس لرسوهل g أرشحهم صدًرا، وأ

َ
فأ

 وجهاًدا، قويت هذه اثلالثة حىت يصري صاحبُها 
ً

قويت متابعته علًما وعماًل وحاال
ًرا. 

ْ
أرشَح انلاس صدًرا، وأرفعهم يف العاملني ِذك

وأما وَْضع ِوْزره فكيف ال يُوَضع عنه ومن يف السموات واألرض وَدَواّب الرب 
وابلحر يستغفرون هل؟!«)2(.

1( اتلبيان يف أقسام القرآن )ص 61(. 

2( الكالم ىلع مسألة السماع )ص402-401(.
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3- زيادة املبىن لزيادة املعىن)1(:
توضيح القاعدة:

»مجيع ألفاظ القرآن دالة ىلع معاٍن بليغة، وِحَكم وأحاكم بديعة، ومن هنا 
فإن القرآن ُمَنَّه عن أن يقع فيه لفظ ال معىن هل. 

اللفظ يف كتاب اهلل تعاىل، فإنما تدل ىلع  َتْطَرأ ىلع  َثّم فإن أي زيادة  ومن 
معىن زائد ىلع ما يدل عليه اللفظ دونها.

وسواء يف ذلك ما إذا اكنت هذه الزيادة حرفًا، أم اكنت زيادة يف وزن اللكمة، 
أو تضعيفها«)2(. 

اتلطبيق:
 1- قال تعاىل: چ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   
ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  

ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حبخب   مب  

ىب  يب  جت  حت  خت  مت   چ )ابلقرة(.

أن عمل  ادلال ىلع  اخلري  بـ »كسب« يف  اإلتيان  »ويف   :r السعدي  قال   
اخلري حيصل لإلنسان بأدن سيع منه، بل بمجرد نية القلب، وأىت بـ »اكتسب« 
يعمله  اإلنسان حىت  الرش اليكتب ىلع  أن عمل  لدلاللة ىلع  الرش؛  يف عمل 

وحيصل سعيه«)3(.

1( انظر: قواعد اتلفسري )1/ 356(. 

2( السابق )1/ 356(. 

الُمَشار إيله ليس حمل اتفاق، كما هو الشأن يف  3( تفسري السعدي )ص 120(. وهذا امللحظ 
اعمة هذه انلاكت واللطائف ابلالغية. وللوقوف ىلع ما قد يَرِد ىلع هذه املعاين الُمْستَْخرَجة من 

الفروقات اللفظية وحنوها: انظر ما أورده القاسيم يف تفسريه )242/2- 244( حول هذا املعىن.
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چۆئ ۈئ ۈئ   ېئ ېئ ېئ   :n تعاىل يف حاكية قول اخلرض ملوىس  قال   -2

ىئ ىئ چ )الكهف(، ثم قوهل بعد ذلك يف قصة قتل الغالم: چ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ چ )الكهف(.

قال الغرنايط r: »للسائل أن يسأل عن الَفْرق الُموِجب لزيادة »لك« يف هذا 

القول اثلاين؟

واجلواب: أن اخلرض قد اكن قال ملوىس حني قال هل موىس n: چ ک ک  ک 

فلما  )الكهف(،  چ  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ   ڱ ڱ  ڱ ڱ ں 
اكن من موىس عند خرق السفينة ما اكن من اإلنكار بقوهل: چ ۅ ۉ ۉ  

ې ې ې ېى ى ائ  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ چ )الكهف(، 
ره اخلرض بما اكن قد قاهل هل من غري أن يزيده ىلع إيراد ما اكن قد قاهل، فقال:  َذكَّ

چ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  چ، فاعتذر موىس n بقوهل: چ ىئ  ی  

ی  ی  ی  جئ     حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  چ، فلما وقع منه بعد ذلك إنكار 
بقوهل:  الفعلة  خت  مت  ىت  يت   جثچ، وأبلغ يف وصف  چ  بقوهل:  الغالم  قتل 

م، فقال: چ ٻ   چمث  ىث  يث  حج  چ؛ قَابَل اخلرض ذلك بتأكيد الكالم الُمتََقدِّ

ٻ  ٻ  ٻ  چ، فالضمري املجرور بياٌن يجء به تأكيًدا؛ يِلَُقابَل بالكالم ما وقع جوابًا 
هل من قول موىس n زيادًة للتناسب«)1(.

1( مالك اتلأويل )ص 223(.
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ق- يفيد العموم النِّْسِب)1(:
َّ
4- حذف الُمْقَتَض –-الُمَتَعل

توضيح القاعدة:

»الُمْقتَىَض« بالفتح هو املحذوف، أما بالكس فهو الكالم الُمْحتَاج إىل إضمار.

وقونلا: »يفيد العموم النسيب«؛ أي: يفيد تعميم املعىن الُمنَاِسب هل)2(.

اتلطبيق:

چېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   تعاىل:  قال   -1

ىت     مت   خت   حت   جت    يب   ىب   مب   خب   حب   جب   يئ   مئىئ   حئ   جئ    
يتجث  مث  ىث     يث  حج  مج   چ )املجادلة(.

حيث لم ُيَقيِّد ذلك الَفْسح بكونه يف الرزق أو الصدر أو القرب أو اجلنة أو 

غري ذلك.

ىلع  )املجادلة(،  چ  مج   مئىئ  حئ  جئ    ی  چ  تعاىل:  قوهل  »دل  هنا  ومن   

ع اهلل عليه خريات ادلنيا  ع ىلع عباد اهلل أبواب اخلري والراحة وَسَّ أن لك من وَسَّ

ع يف املجلس، بل الُمراد  ح واتلوسُّ واآلخرة، وال ينبيغ للعاقل أن يُقيد اآلية باتلَفسُّ

منه إيصال أي خري إىل املسلم، وإدخال السور يف قلبه«)3(. 

1( انظر: قواعد اتلفسري )2/ 597(.

2( السابق )2/ 597(. 

3( مفاتيح الغيب )494/29(. 
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2- قال تعاىل: چ ژ ژ    ڑ ڑ  ک ک  ک       ک  گ گ چ )االنفطار(.

حيث لم يُقيد هذا انلعيم هنا يف كونه يف ادلنيا أو الربزخ أو اآلخرة، مع أن 

ما بعده ُمْشِعر أنه يف اآلخرة.

قال ابن القيم r: »ال حتسب أن قوهل تعاىل: چ ژ ژ    ڑ ڑ  ک ک  ک       

اثلالثة  ُدورهم  يف  بل  فقط،  وجحيمها  اآلخرة  نعيم  ىلع  مقصور  گچ  گ  ک  
القرار- فهؤالء يف نعيم، وهؤالء يف  الربزخ، ودار  كذلك -أعين: دار ادلنيا، ودار 

جحيم، وهل انلعيم إال نعيم القلب؟! وهل العذاب إال عذاب القلب؟ وأي عذاب 

أشد من اخلوف واهلم واحلزن و ضيق الصدر، وإعراضه عن اهلل وادلار اآلخرة، 

به  وتعلقه بغري اهلل، وانقطاعه عن اهلل، بكل واٍد منه شعبة؟! ولك يشء تعلق 

وأحبه من دون اهلل فإنه يسومه سوء العذاب«)1(.

3- قال تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ )اإلخالص(.

حيث لم يقيد أحديته تعاىل بذاته، أو صفاته... إلخ.

قال السعدي r: »أي: قد احنرصت فيه األحدية، فهو األحد املنفرد بالكمال، 

اذلي ال  َسة،  الُمَقدَّ واألفعال  العليا،  الاكملة  والصفات  احلسىن،  األسماء  هل  اذلي 

نظري هل وال مثيل«)2(.

1( اجلواب الاكيف )ص 76(. 

2( تفسري السعدي )ص 937(. 
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ريد بها الوصف، ُجرِّدت من اتلاء، وإذا 
ُ
ة باإلناث إذا أ 5- األوصاف الُمْخَتصَّ

حلَِقت بها اتلاء)1(:
ُ
ريد به الُمَباَشة، أ

ُ
أ

اتلطبيق:

ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   چ  تعاىل:  قال 
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڦڄ  چ )احلج: 2(.
»فإن قلت: لم قيل: چٺچ دون )ُمرضع(؟

والُمرِضع:  الصيب،  ثَديَها  ِقَمة 
ْ
ُمل اإلرضاع  حال  يف  يه  اليت  الُمرضعة  قلت: 

فقيل:  به،  وصفها  حال  يف  اإلرضاع  تُبارش  لَم  وإن  تُرضع،  أن  شأنها  من  اليت 
َقَمت الرضيع 

ْ
ل
َ
أ چٺچ؛ يلدل ىلع أن ذلك الَهول إذا فُوجئت به هذه وقد 

ْهَشة«)2(. ثديها، نزعته عن فيه؛ لَِما يلحقها من ادلَّ

1( انظر: قواعد اتلفسري )1/ 442(. وملا اكنت القاعدة من الوضوح بماكن لم حنتج إىل رشحها، واملثال 
يزيدها وضوًحا.

2( الكشاف )142/3(، وانظر: أضواء ابليان )5/ 8(.
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خامًسا: قواعد قرآنية)1(:

1- قاعدة: »من تََرك شيًئا هلل َعوََّضه اهلل خريًا منه«)2(:

اتلطبيق:

ڃ   ڃ    ڄڄ   ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ   چ  تعاىل:   قال   -1
ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  

ڎ  ڎ   چ )األنعام(.

قال ابن كثري r: »واكن هذا جُمَاَزاة إلبراهيم n حني اعزتل قومه وتركهم، 
ونََزح عنهم وهاجر من بالدهم ذاهبًا إىل عبادة اهلل يف األرض، َفَعوََّضه اهلل b عن 
به ىلع دينه؛ تِلََقرَّ بهم عينه؛ كما قال تعاىل: 

ْ
قومه وعشريته بأوالد صاحلني من ُصل

چ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی     ی  جئ  حئچ 

)مريم(، وقال ها هنا: چ ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄچ«)3(. 

لَِفه وأهله وقومه من 
ْ
قال السعدي r: »وملا اكن ُمَفاَرقة اإلنسان لوطنه وَمأ

ز بهم ويتكث،  أشق يشء ىلع انلفس ألمور كثرية معروفة، ومنها انفراده عمن َيتََعزَّ
واكن من تََرك شيئًا هلل َعوََّضه اهلل خرًيا منه، واعزتل إبراهيم قومه- قال اهلل يف حقه: 

1( واملقصود بها: أنها أحاكم لكية قطعية دل عليها القرآن الكريم؛ فيه مأخوذة من القرآن، خبالف 
قواعد اتلفسري كما عرفت من تعريفها سابًقا. فقواعد اتلفسري من قبيل الوسائل واآلالت اليت نتوصل 

بواسطتها إىل املراد، وأما القواعد القرآنية فمن قبيل انلتائج.

2( وقد ذكر السعدي r يف القواعد احلسان )ص 164( أمثلة متنوعة هلذه القاعدة.

3( تفسري ابن كثري )3/ 297(.
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چ -من إسحاق  چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی 

ی  جئچ؛ فحصل هل هبة هؤالء الصاحلني الُمرَسلني إىل انلاس  چ  ويعقوب- 
هم اهلل بوحيه، واختارهم لرساتله، واصطفاهم من العاملني«)1(. اذلين َخصَّ

2- قال تعاىل: چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  
ی  ی  یجئ  حئ  مئ   ىئ  يئ  چ )انلحل(.

قال ابن كثري r: »فإنهم تركوا مساكنهم وأمواهلم، فعَوَّضهم اهلل خرًيا منها 
يف ادلنيا؛ فإن من ترك شيئًا هلل، َعوََّضه اهلل بما هو خري هل منه، وكذلك وقع، فإنهم 
َما، ولك  أمراء ُحاكَّ العباد، فصاروا  َمهم ىلع رقاب  ن اهلل هلم يف ابلالد وَحكَّ َمكَّ

منهم للمتقني إماَما«)2(.

ڎ   ڌڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ  تعاىل:  قال   -3
ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  چ )انلور(.

قال السعدي: r: »فإن من حفظ فرجه وبرصه، طهر من اخلبث اذلي يتدنس 
انلفس  إيله  تطمع  اذلي  م  الُمَحرَّ ترك  بسبب  أعماهل  وزكت  الفواحش،  أهل  به 
م  وتدعو إيله، فمن ترك شيئًا هلل َعوََّضه اهلل خرًيا منه، ومن َغّض برصه عن الُمَحرَّ

أنار اهلل بصريته« )3(.

1( تفسري السعدي )ص 494(.

2( تفسري ابن كثري )4/ 572/ 573(.

الكربى  الفتاوى   ،)396  /15( الفتاوى  املعىن: جمموع  هذا  وانظر يف  السعدي )ص566(،  تفسري   )3
)287/1(، خمترص الفتاوى املرصية )31/1(.
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ڭڭ   ۓۓ   ے   ے   ھھ   ھ    ہھ   چ  تعاىل:  قال   -4

ۉ   ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ    ۈ    ۆ   ۆ   ۇۇ    ڭ   ڭ  

ېئېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئەئ    ائ   ائ    ى    ى   ې   ې   ې   ې   

ېئ  ىئ  ىئ     ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  چ )انلور(.

قال ابن القيم r: »قال تعاىل عقيب أمره للمؤمنني بغض أبصارهم وحفظ 

جنس  من  اجلزاء  أن  اخلرب:  هذا  ورِسّ  ھچ،  ھ  چہھ  فروجهم: 

م اهلل b عليه، َعوََّضه اهلل تعاىل من جنسه ما هو  العمل، فمن َغّض برصه عما َحرَّ

ْطلَق اهلل نور بصريته وقلبه، 
َ
أ َمات،  خري منه، فكما أمسك نور برصه عن الُمَحرَّ

ْطلَق برصه ولم يغضه عن حَمَاِرم اهلل تعاىل«)1(.
َ
فرأى به ما لم يََره من أ

ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   چ  تعاىل:  قال   -5

ھ     ھ   ہ    ہ       ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ  

ھھچ )السجدة(.

اتلََّمّتع  وذلة  بالليل  انلوم  ذلة  ترك  قد  د  الُمتََهجِّ »فإن   :r رجب  ابن  قال   

بأزواجه؛ طلبًا ملا عند اهلل b، َفَعوََّضه اهلل تعاىل خرًيا مما تركه وهو احلُور الِعني 

يف اجلنة«)2(.

1( إاغثة اللهفان من مصايد الشيطان )1/ 48(، وانظر: جمموع الفتاوى )21/ 258-257(.

2( تفسري ابن رجب )2/ 184(.
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ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ      ڇڍ   ڇ   ڇڇ  چ  چ  چ  تعاىل:  قال   -6
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ   ڳ  ڳ   ڳ  ڱڱ  
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ    
ۆ  ۈ      ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  
ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ       

ىئ  ىئ     ی   ی  ی  چ )ص(.
قال السعدي: r: »من ترك شيئا هلل َعوََّضه اهلل خرًيا منه؛ فسليمان n َعَقر 
َفَعوََّضه  اهلل،  ملحبة  تقديًما  اتلفسري  هذا  للنفوس ىلع  املحبوبة  افِنَات  الصَّ اجِليَاد 
اللَّيِّنَة، اليت جتري بأمره إىل حيث  ر هل الريح الرَُّخاء  اهلل خرًيا من ذلك، بأن َسخَّ
ر هل الشياطني، أهل االقتدار ىلع  أراد وقصد، ُغُدوُّها شهر، وَرَواُحها شهر، وَسخَّ

األعمال اليت ال يقدر عليها اآلدميون«)1(.
ڀ   ڀ   پ    پ   پ     پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  تعاىل:  قال   -7
ٹ   ٹ   ٹ   ٿٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  
ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  
ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   چ )املجادلة(.
قال ابن كثري r: »ويف قوهل تعاىل: چ ڃ چ چ چ  چڇ ڈچ، رِسٌّ بديع 
وهو أنه ملا سخطوا ىلع القرائب والعشائر يف اهلل، َعَوََّضهم اهلل بالرضا عنهم، وأرضاهم 

عنه بما أعطاهم من انلعيم الُمقيم، والفوز العظيم والفضل العميم«)2(.

1( تفسري السعدي )ص 712(، وانظر: تفسري ابن كثري )7/ 73(، مدارج السالكني )2/ 426(. 

2( تفسري ابن كثري )55/8(. 
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2- قاعدة: »اجلزاء من جنس العمل«:

اتلطبيق:

1- قال تعاىل: چ ٹ  ٹ ٹ ڤ چ )الفاحتة(.

قال ابن القيم r: »من ُهِدي يف هذه ادلار إىل رصاط اهلل املستقيم، اذلي أرسل 
به رسله، وأنزل به كتبه، ُهِدي هناك إىل الرصاط املستقيم، الُموِصل إىل جنته ودار 
لعباده يف هذه  الرصاط اذلي نصبه اهلل  العبد ىلع هذا  َدم 

َ
ق بوت 

ُ
ث ْدر 

َ
ق وىلع  ثوابه، 

َدِمه ىلع الرصاط الَمْنُصوب ىلع َمْت جهنم، وىلع قدر َسرْيه ىلع 
َ
ادلار يكون ُثُبوت ق

هذه الرصاط يكون َسرْيه ىلع ذاك الرصاط؛ فمنهم من َيُمر اكلربق، ومنهم من َيُمر 
يسىع  من  ومنهم  اَكب،  الرِّ كَشّد  َيُمر  من  ومنهم  اكلريح،  َيُمر  من  ومنهم  رْف،  اكلطَّ
الُمَسلَّم،  الَمْخُدوش  ومنهم  َحبَْوا،  حَيْبُو  من  ومنهم  َمْشيَا،  يميش  من  ومنهم  َسْعيَا، 
ومنهم الُمَكرْدس يف انلار، فلينظر العبد َسرْيَه ىلع ذلك الرصاط من َسرْيِه ىلع هذا، 
ة، جزاء وفاقًا: چ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ            ٹ ڤچ  )انلمل(«)1(. ة بالُقذَّ َحْذو الُقذَّ

2- قال تعاىل: ٱزبٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  رب )األعراف(.

الرمحة منهم؛ ألنها  بُقْرب  r: »وإنما اختص أهل اإلحسان  القيم  ابن  قال 
إحسان من اهلل أرحم الرامحني، وإحسانه تعاىل إنما يكون ألهل اإلحسان؛ ألن 
اجلزاء من جنس العمل، فكما أحسنوا بأعماهلم أحسن إيلهم برمحته، وأما من 
بُعًدا  َبُعد عن اإلحسان َبُعدت عنه الرمحة  لم يكن من أهل اإلحسان فإنه ملا 
تباعد  ومن  برمحته،  إيله  اهلل  َتَقرَّب  باإلحسان  َتَقرَّب  فمن  بُِقْرب،  وقُْرًبا  بِبُْعد، 

1( مدارج السالكني )1/ 33(. 
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عن اإلحسان تباعد اهلل عنه برمحته، واهلل سبحانه حُيِب الُمحسنني، وُيبِْغض من 
ليس من الُمحسنني، ومن أحبه اهلل فرمحته أقرب يشء منه، ومن أبغضه فرمحته 

أبعد يشء منه« اه)1(.

3- قال تعاىل: چ ڳ ڳ       ڱ ڱ      ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ    ڻ ڻ  

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  چ )األعراف(.

 قال ابن كثري r: »أخرب تعاىل هاهنا أنهم أخذتهم الرجفة، وذلك كما أرجفوا 

ُدوهم باجلاََلء. ُشعيبًا وأصحابه وتَوَعَّ

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  چ  فقال:  هود  سورة  يف  عنهم  أخرب   كما 

چ  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
موا بنيب اهلل شعيب يف قوهلم:  )هود(، والُمنَاَسبة يف ذلك واهلل أعلم: أنهم ملا َتَهكَّ

ڭ    ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ 

ۇ ۇ  ۆ ۆ چ )هود(، فجاءت الصيحة فأسكتتهم.

وقال تعاىل إخباًرا عنهم يف سورة الشعراء: چڃ ڃ ڃ چ چچ 

ِسيَاق  يف  هل  قالوا  ألنهم  إال  وماذاك  )الشعراء(،  چ  ڍ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ       چ 
)الشعراء(،  ڦچ  ڦ  ڦ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ٹ      ٹ  ٹ  چ  القصة: 

لَّة، وقد اجتمع عليهم ذلك لكه«)2(. فأخرب أنه أصابهم عذاب يوم الظُّ

1( بدائع الفوائد )17/3(.

2( تفسري ابن كثري )449-448/3(. 
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4- قال تعاىل: چ گ گ ڳ ڳ    ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀۀ ہ     ہ ہ ہ ھ ھ  ھ ھ ے چ )اتلوبة(.

قال الشنقيطي r: »اعقب اهلل يف هذه اآلية الكريمة الُمتََخلِِّفني عن غزوة 
ُشْؤم  g؛ ألن  القتال معه  g، وال  نبيه  يُؤَْذن هلم يف اخلروج مع  بأنهم ال  تبوك 

الُمَخالَفة يُؤَدِّي إىل فََوات اخلري الكثري«)1(.

5- قال تعاىل: چ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک گ گ 
گگ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ چ )انلحل(. 

قال ابن القيم r: »وقد َضِمن اهلل سبحانه للك من عمل صاحًلا أن ُيييه 

حياة طيبة، فهو صادق الوعد اذلي ال خُيِْلف وعده، وأي حياة أطيب من حياة من 

ا واحًدا يف َمرَْضاة اهلل، ولم يتشعب قلبه؟! بل  اجتمعت همومه لكها وصارت َهمًّ

مة بكل واد منها ُشعبة  أقبل ىلع اهلل، واجتمعت إرادته وأفاكره اليت اكنت ُمتََقسِّ

نْس بُقربه هو 
ُ
ره بمحبوبه األىلع، وُحّبه والشوق إىل لقائه واأل

ْ
ىلع اهلل، فصار ِذك

فإن  قلبه،  وقُُصوُده بكل خطرات  وإرادته  تدور همومه  الُمْستَول عليه، وعليه 

سكت سكت باهلل، وإن نطق نطق باهلل، وإن سمع فبه يسمع، وإن أبرص فبه يبرص، 

وبه َيبِْطش، وبه يميش، وبه يسكن، وبه حييا، وبه يموت، وبه يُبعث«)2(.

6- قال تعاىل: چ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ     ہ  ھ ھ    ھھچ 
)السجدة(.

1( أضواء ابليان )2/ 147(. 

2( اجلواب الاكيف )278/277(. 
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قال احلسن ابلرصي r: »أخىف قوٌم عملهم، فأخىف اهلل هلم ما لم تر عني، ولم 
خيطر ىلع قلب برش«)1(. 

7- قال تعاىل: چ چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  
ڌ  ڌچ )السجدة(.

قال ابن كثري r: »قال ابن ُعيينة يف تفسري قوهل تعاىل: چ چ چ چ 
چ   ڇ ڇ ڇڇ ڌ چ )السجدة(؛ قال: »ملا أخذوا برأس األمر، صاروا 

رؤوًسا. قال بعض العلماء: بالصرب وايلقني، تُنال اإلمامة يف ادلين«)2(.

8- قال تعاىل: چ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ   ۉ  ې  ې      ې   ې  ىى  ائ  
ائ  ەئ     ەئ   وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  چ )فاطر(.

مات  بالَمْكر  اعش  من  أن  عيانًا  انلاس  َشاَهد  »وقد   :r القيم  ابن  قال   
بالفقر«)3(. 

9- قال تعاىل: چ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ چ )اإلنسان(.

قال ابن تيمية r: »وملا اكن يف الصرب من َحبْس انلفس واخلشونة اليت تلحق 
باجلنة  عليه  اجلزاء  اكن  فيه،  ما  واحلرارة  وانلََّصب  اتلعب  من  وابلاطن  الظاهر 
اليت فيها السعة واحلرير اذلي فيه اللِّني وانلعومة واالتَِّكاء اذلي يتضمن الراحة 

والظالل الُمنافية للَحر«)4(.

1( تفسري ابن كثري )365/6(. 

2( السابق )372/6(. 

3( إاغثة اللهفان )358/1(. 

4( جامع الرسائل )1/ 73(، وانظر: روضة املحبني )ص 480(. 
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10 - قال تعاىل: چ ې  ى ى     ائ چ )املطففني(.

فًا،  ُبون ِصْ  قال ابن القيم r: »قال ابن عباس k وغريه: يرشب بها الُمَقرَّ
خلصت  فكما  العمل،  ِوفَاق  اجلزاء  ألن  وهذا  َمزًْجا،  ايلمني  ألصحاب  وُيْمَزج 
بني لكها هلل، خلص رشابهم، وكما َمَزج األبرار الطااعت بالُمبَاَحات،  أعمال الُمَقرَّ

ْخِلص رشابه، ومن َمَزج ُمِزج رشابه«)1(.
ُ
ُمِزج هلم رشابهم، فمن أخلص أ

چې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ   ۇئ  ۇئ     تعاىل:  قال   -11
ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی  چ )األىلع(. 

بيح  ليس  ادلنيا  ملا اكن يف  العمل؛  »فاجلزاء من جنس   :r تيمية  ابن  قال 
ولم  ابلهائم،  حياة  جنس  من  حياته  اكنت  بل  ألجلها،  ُخِلق  اليت  انلافعة  احلياة 

يكن ميتًا عديم اإلحساس؛ اكن يف اآلخرة كذلك«)2(.

12- چ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ے  ۓ  ۓ  چ )الليل(.

َطبُْعها  اليت  الُمحِسنة  انلافعة  يه  الُمطيعة  »فانلفس   :r القيم  ابن  قال 
فيه  ولغريها،  نلفسها  خريها  َفتُعطي  واملتعدي،  الالزم  اخلري  وإعطاء  اإلحسان 
بمنهل العني اليت ينتفع انلاس برشبهم منها، وَسيْق دوابهم وأنعامهم وزرعهم، فهم 
ة ذللك، وهكذا الرجل املبارك ُميَسَّ للنفع  ينتفعون بها كيف شاؤوا، فيه ُميَسَّ
ة للعطاء«)3(. ه اهلل لليُسى كما اكنت نفسه ُميسَّ حيث َحل، فجزاء هذا أن يُيَسِّ

1( طريق اهلجرتني )ص 194(. 

2( جمموع الفتاوى )14/ 298-297(.

3( اتلبيان يف أقسام القرآن )ص 57-56(. 
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3- قاعدة: »من ترك اإلقبال ىلع ما ينفعه ابُتيل باالشتغال بما يرضه«)1(:

اتلطبيق:

1- قال تعاىل: چ ۉ ې ې ې ې ى  ى ائ ائ ەئ ەئ 
ٱ ٻ  وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ   ېئ  ېئ ىئ  
ٺ  ڀ      ڀ  ڀ  ڀ   پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڤ  ڤ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ   ٺ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ژ  ژ  ڈ   ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ   چ 
ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ   ک  ک  ک  ڑک  ڑ 

ڱ ڱ  ںں ڻ ڻ ڻ ڻ چ )ابلقرة(.

قال السعدي r: »وملا اكن من العوائد القدرية واحلكمة اإلهلية أن من ترك 
ترك  فمن  يرضه؛  بما  باالشتغال  ابُتيل  ينتفع،  فلم  به  االنتفاع  وأمكنه  ينفعه  ما 
عبادة الرمحن ابتُل بعبادة األوثان، ومن ترك حمبة اهلل وخوفه ورجاءه ابتل بمحبة 
غري اهلل وخوفه ورجائه، ومن لم ينفق ماهل يف طاعة اهلل أنفقه يف طاعة الشيطان، 

ومن ترك اذلل لربه ابتل باذلل للعبيد، ومن ترك احلق ابتل بابلاطل.

ْتَِلق من 
َ

كذلك هؤالء ايلهود ملا َنبَُذوا كتاب اهلل اَتَّبَُعوا ما تتلوا الشياطني وخت
السحر، وزعموا أن  للناس  الشياطني  ك سليمان؛ حيث أخرجت 

ْ
ُمل السحر ىلع 

سليمان n اكن يستعمله وبه حصل هل امللك العظيم«)2(.

1( القواعد احلسان للسعدي )ص96(. 

2( تفسري السعدي )ص 60(. 
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نثجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب  تعاىل:  قال   -2

جت حت خت مث )األنعام(.

ه ولم يقبله، ُعوقِب بفساد قلبه   قال ابن القيم r: »من ُعرِض عليه حق فَردَّ
وعقله ورأيه«)1(.

3- قال تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ    ٺ ٺ چ  )األحزاب(.

فال  ينفع،  بالشهادة ال  املوت  الفرار من  أن  اهلل  »فأخرب   :r القيم  ابن  قال 
فائدة فيه، وأنه لو نفع لم ينفع إال قلياًل؛ إذ البد هل من املوت، فيفوته بهذا القليل 

ما هو خري منه وأنفع من حياة الشهيد عند ربه.

چٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ    ڦڦ  ڦ   ثم قال: 
ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ )األحزاب(.

فأخرب سبحانه أن العبد اليعصمه أحٌد من اهلل إن أراد به سوًءا غري املوت 
اذلي فَرَّ منه؛ فإنه فَّر من املوت لّما اكن يسوءه، فأخرب اهلل سبحانه أنه لو أراد به 
سوًءا غرَيه لم يعصمه أحٌد من اهلل، وأنه قد يَِفر مما يسوءه من القتل يف سبيل اهلل، 

فيقع فيما يسوءه مما هو أعظم منه.

والِعْرض  املال  ُمِصيبة  يف  هكذا  فاألمر  انلفس،  ُمِصيبة  يف  هذا  اكن  وإذا 
وابلدن؛ فإن من خبل بماهل أن ينفقه يف سبيل اهلل تعاىل وإعالء لكمته، َسلَبه اهلل 
خرى، بل فيما يعود عليه بمرضته 

ُ
إياه أو َقيَّض هل إنفاقه فيما ال ينفعه دنيا وال أ

1( مفتاح دار السعادة )ص 99(. 
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اعجاًل وآجاًل! وإن َحبََسه وادََّخره َمنَعه اتلََّمتُّع به وَنَقلَه إىل غريه فيكون هل َمْهنَُؤه 
وىلع خُملِّفه ِوْزرُه!

وكذلك من َرفَّه بدنه وِعرْضه وآثر راحته ىلع اتلعب هلل ويف سبيله؛ أتعبه اهلل 
سبحانه أضعاف ذلك يف غري سبيله ومرضاته، وهذا أمر يعرفه انلاس باتلجارب.

ة اخللق، أعظم مما 
َ
قال أبو حازم r )1(: لََما يلىق اذلي ال يتيق اهلل من ُمَعاجل

ة اتلقوى)2(.
َ
يلىق اذلي يتيق اهلل من ُمَعاجل

هل  أن خيضع  فَِراًرا  السجود آلدم  من  امتنع  فإنه  إبليس؛  ذلك حبال  واْعتَرِب 
ه اهلل أذل األذلني، وجعله َخاِدًما ألهل الفسوق  ويذل، وطلب إِْعَزاز نفسه؛ فََصريَّ
اق ذريته.  والفجور من ذريته، فلم يرض بالسجود هل وريض أن خيدم هو وبنوه فُسَّ
إلًٰها واحًدا   من البرش، وأن يعبدوا 

ً
نُِفوا أن يتّبعوا رسوال

َ
أ وكذلك ُعباد األصنام؛ 

سبحانه، ورضوا أن يعبدوا آهلة من األحجار!

وكذلك لك من امتنع أن يَِذل هلل، أو َيبُْذل ماهل يف مرضاته، أو ُيتِْعب نفسه 
يف طاعته؛ البد أن يَِذل ملن ال يَْسَوى ويبذل هل ماهل وُيتِعب نفسه وبدنه يف طاعته 
ومرضاته؛ عقوبة هل؛ كما قال بعض السلف: من امتنع أن يميش مع أخيه خطوات 

يف حاجته، أمشاه اهلل تعاىل أكث منها يف غري طاعته«)3(.

1( هو: سلمة بن دينار املخزويم، أبو حازم، ويقال هل: األعرج، اعلم املدينة وقاضيها وشيخها، فاريس 
األصل، اكن زاهًدا اعبًدا، تويف سنة: 140ه. انظر: سري أعالم انلبالء )6/ 101(، األعالم للزريلك )113/3(.

2( حلية األويلاء وطبقات األصفياء )3/ 245(.

3( إاغثة اللهفان من مصايد الشيطان )195-194/2(.
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ابلاب اثلالث

انلظر واتلدبُّر يف املناسبات)1(

لة، فال يتوقف عليه فهم اآلية،  1( ما يدخل حتت هذا ابلاب إنما هو من باب الفوائد الُمَكمِّ
كما ال ُيْقَطع به. وعليه فانلظر فيه ال بأس به ىلع سبيل اتلَّبَع، ما لم يكن ُمتَلَكًَّفا.
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انلظر واتلدبر يف املناسبات)1( بأنواعها:

أ. الربط بني السورة واليت قبلها، والسورة واليت بعدها )عند القائل بأن ترتيب 
السور توقييف(:

اتلطبيق:

1- )سورتا: القمر والرمحن(:

قال ابن الزبري الغرنايط r )2(: »إذا تأملت سورة القمر، وجدت خطابها 
تِْبَعت بسورة الرمحن؛ 

ُ
ا ببين آدم، بل بمرشيك العرب منهم فقط، فأ وإعذارها خاصًّ

تنبيًها للثقلني وإعذاًرا إيلهم، وتقريًرا للجنس ىلع ما أودع اهلل تعاىل يف العالم 
تعاىل:  بقوهل  واتلنبيه  اتلقرير  فيها  فتكرر  الساطعة؛  والرباهني  العجائب  من 
اتصاهلا  فبان  للثقلني،  وإعذاًرا  للجنسني،  خطابًا  ڃچ  ڃ  ڃ  چڄ 

بسورة القمر أشد ابليان«)3(.   

1( املناسبات يف اللغة: مجع مناسبة، ىلع وزن مفاعلة، ويه ارتباط بني شيئني أو أكث؛ قال يف املقاييس: »انلون 
والسني وابلاء، لكمة واحدة، قياسها: اتصال يشء بيشء؛ منه: النََّسب؛ التصاهل ولالتصال به«. املقاييس يف 
اللغة )مادة نسب( )5/ 423(. واملناسبات يف االصطالح: علم منه تُعرف ِعلَل الرتتيب يف القرآن الكريم. 

انظر: الربهان للزركيش )1/ 35(، نظم ادلرر )1/ 5(، اإلتقان يف علوم القرآن )3/ 339(، اللكيات )866(.

ث ُمَؤرِّخ، من أبناء العرب ادلاخلني  2( هو: أمحد بن إبراهيم بن الزبري اثلقيف الغرنايط، أبو جعفر، حُمَدِّ
َجيَّان،  العربية ورواية احلديث واتلفسري واألصول، ودل يف  بها يف  الرياسة  إيله  انتهت  إىل األندلس، 
َصات، فغادرها إىل غرناطة فطاب بها عيشه وأكمل ما رشع  وأقام بَماِلَقة، فحدثت هل فيها شؤون وُمنَغِّ

فيه من مصنفاته. وتويف فيها سنة 708ه. انظر: الوايف بالوفيات )6/ 140(، واألعالم للزريلك )1/ 86(. 

3( الربهان يف تناسب سور القرآن )328/1(. 
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2- )سورتا: الفيل وقريش(:
قال السيويط r: »واملعىن أن اهلل أهلك أصحاب الفيل إليالف قريش«)1(.

أي:  ٻچ؛  ٱ   چ  أهله؛  وأهلكنا  الفيل  مكة  عن  »َحبَْسنَا  وقيل: 
الئتالفهم واجتماعهم يف بدلهم آمنني«)2(.

لُّف قريش«)3(. 
َ
وقيل: »كأنه قال سبحانه: أهلكُت أصحاب الفيل ألجل تَأ

أهل  األوىل؛ ألنه ذكر سبحانه  بالسورة  السورة متصلة  »هذه  الفراء)4(:  قال 
ٱ  ٻچ؛ أي:  چ  مكة بعظيم نعمته عليهم فيما فعل باحلبشة، ثم قال: 
فعلنا ذلك بأصحاب الفيل نعمة منا ىلع قريش، وذلك أن قريًشا اكنت خترج يف 
جاء  حىت   ،b اهلل  بيت  أهل  هم  يقولون:  اجلاهلية،  يف  عليها  ُيَغار  فال  جتارتها 
صاحب الفيل يلهدم الكعبة ويأخذ حجارتها فيبين بها بيتًا يف ايلمن حيج انلاس 
َرهم نعمته؛ أي: فعل ذلك إليالف قريش؛ أي: يلألفوا  إيله، فأهلكهم اهلل b، فََذكَّ

اخلروج وال جُيرتأ عليهم«، وذكر حنو هذا ابن قتيبة. 
قال الزجاج: »واملعىن: فجعلهم كعصف مأكول إللف قريش؛ أي: أهلك اهلل 

أصحاب الفيل؛ تلبىق قريش وما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف«)5(. 
وقال يف الكشاف: »إن الالم متعلق بقوهل: چپچ أمرهم أن يعبدوه؛ 

ألجل إيالفهم الرحلتني«)6(.

1( معرتك األقران )3/ 367(، وانظر: الربهان يف تناسب سور القرآن )ص 218(، نظم ادلرر )22/ 260-259(.
2( تفسري ابن كثري )8/ 491(.

3( فتح القدير للشواكين )5/ 608(.
4( انظر: معاين القرآن للفراء )293/3(.

5( معاين القرآن للزجاج )365/5(.

6( الكشاف )800/4( بترصف يسري.
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ب. الربط بني صدر السورة وخاتمتها:

اتلطبيق:

1- سورة انلحل: »افتُِتحت بانّليه عن االستعجال، وُخِتمت باألمر بالصرب«)1(.

گچ  ک   ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  چ  تعاىل:  قال 

ېئ  ۈئ  ۆئۈئ   ۆئ     ۇئ  ۇئ  چوئ  سبحانه:  بقوهل  وُختمت  )انلحل(، 

جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی   ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
حب خبچ )انلحل(.

2- سورة اإلرساء: »افتُتحت بالتسبيح، وُختمت باتلحميد«)2(.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ    پ    ڀ  چ  قال تعاىل: 

)اإلرساء(،  چ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ 

وُختمت بقوهل سبحانه: چڻ ۀ ۀ ہ ہ    ہ  ہ ھ  ھ  ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ   ڭۇ ۇ ۆ ۆ  چ )اإلرساء(. 

وأورد  چ،  ٹ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  السورة  فاحتة  »جعل  املؤمنون:  سورة   -3

يف خاتمتها چ ۈئ  ۈئ ېئ  ېئ  ېئ چ، فشتان ما بني الفاحتة واخلاتمة«)3(.

1( مراصد املطالع )ص 53- 54(. 

2( السابق. 

3( الكشاف )207/3(. 
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ج. الربط بني اآلية واليت قبلها، واآلية واليت بعدها:

بعدها،  اآلية وما  قبل  ما  القرآن، وتدبر  تدبر  »فمن   :r قال شيخ اإلسالم 
وعرف مقصود القرآن؛ تبني هل املُراد، وعرف اهلدى والرسالة، وعرف السداد من 

االحنراف واالعوجاج«)1(.

اتلطبيق:

1- قال تعاىل: زب   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀرب )الفاحتة(.

قال القرطيب r: »وصف اهلل تعاىل نفسه بعد قوهل: زب  پ  پرب،  
زب  پ  پرب  ترهيب،  زب   ڀ  ڀ رب؛ ألنه ملا اكن يف اتصافه بـ  بأنه: 
قرنه بـ زب   ڀ  ڀ رب ملا تضمن من الرتغيب؛ يلجمع يف صفاته بني الرهبة منه 

والرغبة إيله؛ فيكون أعون ىلع طاعته وأمنع«)2(.

2- قال تعاىل: زب ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ رب )الفاحتة(.

قال ابن القيم r: »وملا اكن طالُب الرصاط املستقيم طالَب أمر أكُث انلاس 
وانلفوس  والعزة،  القلة  اغية  يف  فيها  ُمَرافُِقه  طريٍق  لسلوك  ُمِريًدا  عنه،  ناكبون 
يف  الرفيق  ىلع  سبحانه  اهلل  َنبَّه  بالرفيق  نْس 

ُ
األ وىلع  اتلََّفرُّد،  وحشة  ىلع  جَمبولة 

چ ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   اذلين:  هم  وأنهم  الطريق،  هذه 
الرفيق  إىل  الرصاط  فأضاف  )النساء(،  چ  ژ  ڑ   ژ   ڈ    ڎڈ  
وسلوك  للهداية  الطالب  عن  لَِيول  عليهم؛  اهلل  أنعم  اذلين  وهم  هل،  السالكني 

1( جمموع الفتاوى )94/15(. 

2( اجلامع ألحاكم القرآن )139/1(. 
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هذا  يف  رفيقه  أن  ويلعلم  جنسه،  وبين  زمانه  أهل  عن  َتَفرُِّده  وحشُة  الرصاط 
الرصاط هم اذلين أنعم اهلل عليهم، فال يكرتث بمخالفة انلاكبني عنه هل، فإنهم 

هم األقلون قَْدًرا، وإن اكنُوا األكثين عدًدا...«)1(.

طريق  بأنها  هلا  وصفك  أفاد  كيف  ترى  »أفال  آخر:  موضع  يف   r  وقال 
وقريبة سهلة  بأنها طريق موصلة  هلا  زائًدا ىلع وصفك  قَْدًرا  انلاجني  السالكني 
مستقيمة؟! فإن انلفوس جمبولة ىلع اتلأيس واملتابعة، فإذا ُذِكر هلا من تتأىس به يف 

سلوكها، أنست واقتحمتها، فتأمله«)2(.

3- قال تعاىل: زب ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ   ۆ ۆ ۈ 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ رب )ابلقرة(.

ٴۇ  زب  يستيقنون  أي:  ۈرب؛  زبۈ  قال:  »وهلذا   :r السعدي  قال 
ۋ ۋرب فيجازيهم بأعماهلم، زبۅ ۅ ۉرب؛ فهذا اذلي خفف عليهم 
َس عنهم الُكربات، وزجرهم عن  العبادات، وأوجب هلم التسل يف املصيبات، وَنفَّ
الُغُرفات العايلات، وأما من لم يؤمن  فعل السيئات، فهؤالء هلم انلعيم املقيم يف 

بلقاء ربه، اكنت الصالة وغريها من العبادات من أشق يشء عليه«)3(.

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ   ەئ  ائ  ائ  ى  چ  تعاىل:  قال   -4 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ چ )ابلقرة(.

1( مدارج السالكني )1/ 46-45(. 

2( بدائع الفوائد )2/ 29-28(. 

3( تفسري السعدي )ص 51(. 
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إىل  واإلرشاد  الصرب،  بيان  بالشكر، رشع يف  األمر  بيان  من  تعاىل  فرغ  »ملا 
االستعانة بالصرب والصالة؛ فإن العبد إما أن يكون يف نعمة فيشكر عليها، أو يف 

نِْقَمة فيصرب عليها«)1(.

5- قال تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  
ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ     ٿ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ  
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڦڦڄ  ڦ   ڦ   ڤ   ڤ     ڤ  
چ چ   چ ڇڇ ڇ   ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ     کگ  ک  ک  ک  ڑ 
ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ہ ھ ھ ھ چ  )ابلقرة(.
بانلهار،  الصائم  والرشاب ىلع  الطعام  ِر حتريم 

ْ
ِذك »بعد   :r ابن رجب  قال 

َذَكر حتريم أكل أموال انلاس بابلاطل؛ فإن حتريم هذا اعم يف لك زمان وماكن، 
خبالف الطعام والرشاب، فاكن إشارة إىل أن من امتثل أمر اهلل يف اجتناب الطعام 
م  والرشاب يف نهار صومه، فليمتثل أمره يف اجتناب أكل األموال بابلاطل؛ فإنه حُمَرَّ

بكل حال، ال يباح يف وقت من األوقات«)2(.

6- قال تعاىل: چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  
ژ       ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ    ڇ   ڇ   چ          چ  
ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ  ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ 
ڱ  ڱ ڱ     ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ چ )آل عمران(.

1( تفسري ابن كثري )1/ 446(.

2( لطائف املعارف )165/1(. 
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ظهر هلم نِْعمة َنْقِلهم ِمن حاليََت شقاء وَشنَاعة، 
َ
قال ابن اعشور r: »ألنه ملا أ

ْحلََويْن، فََحلَبُوا 
َ
يْن، ثم األ َمرَّ

َ
إىل حاليََت نعيٍم وكماٍل، واكنوا قد ذاقوا بني احلاتلني األ

ْحِرَياء بأن يَْسَعوا بكل عزمهم إىل انتشال غريهم من سوء 
َ
َشْطَريْه اكنوا أ

َ
ادلهر أ

ة«)1(. ما هو فيه، إىل ُحْسىَن ما هم عليه؛ حىت يكون انلاس أمة واحدة َخريِّ

ں  ں  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  چ  تعاىل:  قال   -7
ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ےۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭچ )آل عمران(.
ِر األمر باملعروف وانليه عن 

ْ
ق بعد ِذك  قال ابن عثيمني r: »انليه عن اتلََّفرُّ

املنكر، يدل ىلع أن تركه هو سبب للتفرق«)2(.

8- قال تعاىل: چې ې ى    ى ائ ائ  ەئ  ەئ وئ  وئ ۇئۇئ ۆئ 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ   پ پ پ چ )النساء(.
فاألمر باالستغفار بعد قوهل: چ ائ  ەئ  ەئ وئ  وئ ۇئچ، يدل ىلع أن احلاكم 

-القايض- واملفيت وحنوهما حباجة إىل االستغفار؛ يلقع احلكم والفتيا ىلع الصواب.

قال شيخ اإلسالم r: »إنه يلقف خاطري يف املسألة واليشء أو احلالة اليت 
تُْشلِك يلع، فأستغفر اهلل تعاىل ألف مرة أو أكث أو أقل حىت ينرشح الصدر وينحل 
إشاكل ما أشلك«، قال: »وأكون إذ ذاك يف السوق أو املسجد أو ادلرب أو املدرسة، 

ال يمنعين ذلك من اذلكر واالستغفار إىل أن أنال مطلويب«)3(.

1( اتلحرير واتلنوير )36/4(. 

2( رشح رياض الصاحلني )409/2(. 

3( العقود ادلرية )ص 22(. 
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گ  ک     ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  چڈ  تعاىل:  قال   -9
گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہچ )األعراف(.

اتلائبني؛  املعصية، عطف عليه  ين ىلع  الُمرِصِّ r)1(: »وملا ذكر  قال ابلقاع 
ترغيبًا يف مثل حاهلم فقال: چ ڱ ڱ ڱ چ«)2(.

ٻ ٻ پ      پ  پ  پ  ٱ ٻ ٻ    چ  تعاىل:  قال   -10
ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ  ٺ   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ    ٿ 

ٹٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤچ )األنبياء(.

ذكر  ملا  أنه  هنا:  ها  اإلنسان  عجلة  ذكر  من  »احلكمة   :r كثري  ابن  قال 
االنتقام  بالرسول صلوات اهلل وسالمه عليه، وقع يف انلفوس رسعة  املستهزئني 
منهم واستُْعِجلَت، فقال تعاىل: زبٿ ٿ ٿ ٹرب؛ ألنه تعاىل يُمل للظالم 

ر؛ وهلذا قال: زبٹ  ل، وُينَْظر ثم ال يُؤَخَّ ل ثم يُعجَّ حىت إذا أخذه لم يُفلته، يُؤجَّ
ٹرب؛ أي: نقميت واقتداري ىلع من عصاين، زبڤ ڤرب«)3(.

چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ     ڈ   ژ ژ ڑ ڑ  تعاىل:  قال   -11
ک ک چ )الفرقان(.

باط بن يلع بن أيب بكر ابلقاع، أبو احلسن برهان ادلين، مؤرخ  1( هو: إبراهيم بن عمر بن حسن الرُّ
أديب، أصله من ابلقاع يف سورية، وسكن دمشق ورحل إىل بيت املقدس والقاهرة، وتويف بدمشق 

سنة 885ه. انظر: الضوء الالمع )101/1(، واألعالم للزريلك )1/ 56(.

2( نظم ادلرر )92/8(. 

3( تفسري ابن كثري )343/5(.
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ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  چڌ  تعاىل:  قوهل  يوًما  »أذهلين   :r الزركيش  قال 
ڈ           ژ ژ ڑ ڑ ک کک ڳ چ، فقلت: يا لطيف!! َعِلْمَت أن 
قلوب أويلائك اذلين يعقلون هذه األوصاف عنك وترتاءى هلم تلك األهوال ال 
ت: چکچ؛ 

ْ
َعمِّ اسم يف الرمحة فُقل

َ
تتمالك فَلََطْفت بهم فَنََسبْت چڑچ إىل أ

يلاليق هذا االسم تلك القلوب اليت حيل بها اهلول َفيَُماِزج تلك األهوال، ولو اكن 
بدهل اسًما آخر من عزيٍز وجباٍر تلفطرت القلوب«)1(.

چۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېچ )األحزاب:  تعاىل:  12- قال 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  چڇ  وقال:   ،)53
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ڳ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى    ې  ې 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی  ی یجئچ )األحزاب(.
املنافقني  قبلها  د  تَوَعَّ األحزاب،  سورة  يف  احلجاب  آيات  تعاىل  اهلل  ذكر  ملا 
الفضيلة  ىلع  حرب  وهم  اإليمان،  وأهل  ورسوهل  اهلل  يؤذون  اذلين  وأرضابهم 
اإلرجاف  وأهل  املريضة،  القلوب  وأصحاب  املنافقني  د  بِتَوَعُّ أعقبها  ثم  وأهلها، 
رْت والعفاف، والُمؤُذون  وقالة السوء، فيدخل يف ذلك الطاعنون يف احلجاب والسَّ

هر واحِلْشمة. ذلوات الطُّ

1( الربهان للزركيش )470/1(. 
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13- قال تعاىل: چۆ ۈ  ۈ ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
ېې چ )الصافات(.

»قيل: ُروع هنا مقابلة قوهلم: چۈۈٴۇچ؛ ألنه يُفهم منه إرادتهم علو 
أمرهم بفعلهم ذلك، َفُقوبلوا بالضد، فَُجِعلوا األسفلني«)1(.

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  تعاىل:  قال   -14
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ چ )ق(.

قال ابن القيم r: »وتأمل قوهل تعاىل: چچ ڇ ڇ ڇچ، فإن أعداء 
الرسول g نسبوه إىل ما ال يليق به، وقالوا فيه ما هو ُمَنَّه عنه، فأمره اهلل c أن 

يصرب ىلع قوهلم، ويكون هل أسوة بربه c، حيث قال أعداؤه فيه ما ال يليق«)2(.

ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال   -15
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ رب )اإلنسان(.

قال ابن القيم r: »إن طال وقوفه يف الصالة يلاًل ونهاًرا هلل، وحتمل ألجله املشاقَّ 
يف مرضاته وطاعته، َخفَّ عليه الوقوُف يف ذلك ايلوم وَسُهَل عليه، وإن آثر الراحة هنا 

َعة وابَلَطالَة وانلعمة، طال عليه الوقوف هناك واشتدت مشقته عليه«)3(. وادلَّ

البن  املعاين  كشف   ،)906-905/1( اتلنيل  درة  وانظر:  يسري(.  )بترصف   )350/2( اتلأويل  مالك   )1
مجاعة )ص256(.

2( إاغثة اللهفان )340/2(. 

3( اجتماع اجليوش اإلسالمية )85-84/2(. 
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16- قال تعاىل: چھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭچ )الرشح(.

من القواعد العامة: )اتلخلية قبل اتلحلية(، وقد وردت يف القرآن كثرًيا؛ يف 

مثل قوهل تعاىل: چھ ھ ھ ھ ے  ے ۓچ، وهذا مقام اتلخلية، 

ر: چڭ ڭ ڭچ، واْعتَرِب هذا يف 
ْ
ك ه برفع اذلِّ

َّ
ه بوضع الوزر عنه، حال

َّ
فلما َخال

القرآن يف لكمة اتلوحيد وغريها جتده كثرَي الوقوع يف القرآن)1(.

ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  چٹ  تعاىل:  قال   -17

ڦ ڦ چ )املاعون(.

قال ابن اعشور r: »هذا إيذاٌن بأنَّ اإليماَن بابلعث واجلزاء هو الوازع احلق 

اذلي يغرس يف انلفس جذور اإلقبال ىلع األعمال الصاحلة؛ حىت يصري ذلك هلا 

ُخلًُقا إذا َشبَّت عليه، فزكت وانساقت إىل اخلري بدون لكفة وال احتياج إىل أمر، 

قَباء، جاء  ِمَن الرُّ
َ
وال إىل خمافة ممن يقيم عليه العقوبات، حىت إذا اختىل بنفسه، وأ

بالفحشاء واألعمال انلكراء!«)2(.

1( يلدبروا آياته )279/2(. 

2( اتلحرير واتلنوير )565/30(. 
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د. الربط بني اجلمل: 

اتلطبيق:

1- قال تعاىل: چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ   ٹ  ٹچ )الفاحتة(.

قال ابن القيم r: »إن القلب َيْعرِض هل مرضان عظيمان، إن لم َيتََداَركهما 
بـچٿ   الرياء  فدواء  والِكرْب،  الرياء،  وهما:  والبد؛  اتلَّلَف  إىل  به  تََراَميَا  العبد 
ٿچ، ودواء الِكرْب بـچٿ  ٿچ، وكثرًيا ما كنت أسمع شيخ اإلسالم 

ابن تيمية قدس اهلل روحه يقول: چٿ  ٿچ تدفع الرياء، چٿ  ٿچ 
تدفع الكربياء.

الرياء بـچٿ  ٿچ، ومن مرض الكربياء والُعْجب  فإذا ُعويِفَ من مرض 
بـچٹ   ٹ  ٹچ،  الضالل واجلهل  بـچٿ  ٿچ، ومن مرض 
ُعويِفَ من أمراضه وأسقامه، َوَرفََل يف أثواب العافية، وتمت عليه انلعمة، واكن ِمَن 
الُمنَْعِم عليهم، غري املغضوب عليهم؛ وهم أهل فساد القصد، اذلين عرفوا احلق 
وعدلوا عنه، والضالني؛ وهم أهل فساد العلم، اذلين جهلوا احلق ولم يعرفوه. وَحقَّ 

َفاَءيْن أن يُْستَْشىَف بها من لك مرض«)1(. لسورة تشتمل ىلع هذين الشِّ

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قال   -2
ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ  )ابلقرة(.

وأكث  العمل  ىلع  أحرص  اكن  عليه؛  ِلع  ُمطَّ خمدومه  أن  علم  مىت  »اخلادم 
عن  االحرتاز  ويف  الطااعت  أداء  يف  اجتهاده  واكن  عنه،  نُفرة  وأقل  به،  ذاًذا 

ْ
اتل

1( مدارج السالكني )78/1(. 
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الرفث  عن  وانليه  باحلج  األمر  تعاىل  اهلل  ْتبَع 
َ
أ الوجوه  فلهذه  أشد؛  املحظورات 

والفسوق واجلدال بقوهل: زب ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ رب«)1(.

3- قال تعاىل: چۈ ۈ   ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ  ېې  
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ      وئ ۇئ چ )األنفال(.

قال ابن القيم r: »تأمل كيف أخرب عن حيلوتله بني املرء وقلبه بعد أمره 
باالستجابة هل ولرسوهل، كيف جتد يف ضمن هذا األمر واخلرب أن من ترك االستجابة 
هل ولرسوهل، حال بينه وبني قلبه؛ عقوبة هل ىلع ترك االستجابة، فإنه سبحانه يعاقب 

؛ قال تعاىل: چ ى   ائ  
ً

القلوب بإزاغتها عن هداها ثانيًا، كما زاغت يه عنه أوال
ائ  ەئ  ەئچ )الصف:5(«)2(.

4- قال تعاىل: چڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄڄ ڃ   ڃ  ڃ       ڃچ  چ   
چ  چچ )اغفر(.

صفة  بني  العقاب  بشديد  الوصف  وقع  كيف  »تأمل   :r القيم  ابن  قال 
وبعده:  ڦچ،  ڦ  ڦ  چڤ  فقبله:  بعده،  رمحة  وصفة  قبله  رمحة 
 :gتصديق احلديث الصحيح وشاهد هل، وهو قوهل هذا  فيف  ڄچ؛  چڄ 

غَضب،  رمحيت  غلَبْت -أو قال: سَبَقْت-  »ملا قض اهلُل اخللَق، كتب كتابًا عنده: 
فهو عنده فوَق الَعْرِش«)3(... وقد سبقت صفة الرمحة هنا وغلبت«)4(.

1( مفاتيح الغيب )185/3(. 

2( الكالم ىلع مسألة السماع )ص 101(.

3( أخرجه ابلخاري )7553(.

4( بدائع الفوائد )1/ 193(. 
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5- قال تعاىل: چ ٱ ٻ     ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ چ )انلجم(.
بأنه ليس بضال وهو اجلاهل، وال اغٍو وهو  r: »فوصَفه  قال شيخ اإلسالم 
الظالم، فإن صالَح العبد يف أن يعلَم احلقَّ وَيعَمَل به، فمن لم يَعلِم احلقَّ فهو ضالٌّ 
عنه، وَمن َعِلَمه فخالَفه واتبََع هواه فهو اغٍو، وَمن علمه وَعِمل به، اكن من أول 

األيدي عماًل، ومن أول األبصار علًما«)1(.
ېئېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  چەئ  تعاىل:  قال   -6

ېئ ىئ ىئچ )اإلنسان:21(.
بعده:   قال  واحلل،  باحلرير  الظاهر  زينة  تعاىل  ذكر  »وملا   :r كثري  ابن  قال 
ر بواطنهم من احلسد واحلقد والغل واألذى  چېئېئ ىئ ىئچ؛ أي: َطهَّ

وسائر األخالق الردية«)2(.

1( جامع املسائل البن تيمية )3 /85(.

2( تفسري ابن كثري )293/8(. 
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ه. الربط بني موضوع اآلية وخاتمتها:

- قال ابلقاع r: »ومن تدبر االبتداء عرف اخلتم ومن تأمل اخلتم، الح هل 
االبتداء«)1(.

اتلطبيق:

ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  چپ  تعاىل:  قال   -1

ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤچ )ابلقرة:203(.

قال ابن كثري r: »فإنه ملا ذكر اهلل تعاىل انلَّْفر األول واثلاين، وهو تفرق انلاس 
من موسم احلج إىل سائر األقايلم واآلفاق، بعد اجتماعهم يف املشاعر واملواقف، 

قال: چٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤچ؛ أي: جتتمعون يوم القيامة«)2(.

معاصيه،  واجتناب  أوامره  بامتثال  ائچ  »چائ   :r السعدي  وقال 
وجد  اتقاه  فمن  بأعمالكم؛  فمجازيكم  ڤچ،  ڤ  ڤ  چڤ 

العقوبة، فالعلم باجلزاء من أعظم  لم يتقه اعقبه أشد  جزاء اتلقوى عنده، ومن 
ادلواع تلقوى اهلل؛ فلهذا حث تعاىل ىلع العلم بذلك«)3(.

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ   ۅ  ۅ  چۋ  تعاىل:  قال   -2
ى ائ  ائچ )ابلقرة(.

1( نظم ادلرر )136/3(. 

2( تفسري ابن كثري )562/1(. 

3( تفسري السعدي )ص 93(. 
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قال يف الكشاف: »وُروي أّن قارئًا قرأ )غفور رحيم(، فسمعه أعرايب فأنكره 
-ولم يقرأ القرآن- وقال: إن اكن هذا كالم اهلل فال يقول كذا احلكيم!! ال يذكر 

الغفران عند الزلل؛ ألنه إغراء عليه«)1(.

ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قال   -3
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڦ  ڦڦ  ڦ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ  ڃ چ  چ چ چچ )النساء(.

ملا ذكر اهلل قوامة الرجل ىلع املرأة، وحق الزوج يف تأديب امرأته انلازش، ختم 

ر بعلوه وكربيائه ترهيبًا للرجال؛  اآلية بقوهل: چڃڃچچچچ، فََذكَّ

ئلال يعتدوا ىلع النساء، ويتعدوا حدود اهلل اليت أمر بها)2(.

قال القاسيم r: »چ ڃ  ڃ چ   چ چچ فاحذروه؛ تهديد لألزواج 

ىلع ظلم النسوان من غري سبب، فإنهن وإن ضعفن عن دفع ظلمكم، وعجزن 

عن االنتصاف منكم؛ فاهلل يلع كبري، قادر، ينتقم ممن ظلمهن وبىغ عليهن، فال 

تغرتوا بكونكم أىلع يًدا منهن، وأكرب درجة منهن، فإن اهلل أىلع منكم، وأقدر 

منكم عليهن، فَختُْم اآلية بهذين االسمني فيه تمام املناسبة«)3(. 

1( الكشاف )1/ 253(، وانظر: اإلتقان يف علوم القرآن )347/3(. 

2( يلدبروا آياته )74/1(. 

3( حماسن اتلأويل )100/3(. 
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ىئچ  ىئ   ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئۆئ   ۇئ  ۇئ  چوئ  تعاىل:  قال   -4
)املائدة: 118(.

قال ابن القيم r: »ولم يقل: )الغفور الرحيم( وهذا من أبلغ األدب مع اهلل 
تعاىل؛ فإنه قاهل يف وقت غضب الرب عليهم، واألمر بهم إىل انلار، فليس هو مقام 

استعطاف وال شفاعة، بل مقام براءة منهم«)1(.

وكذلك فإنه حينما يعذبهم أو يغفر هلم، فإن ذلك صادر عن عزة وحكمة، 
وليس عن ضعف وعجز عن املؤاخذة حال املغفرة، أو وَْضع لألمر يف غري موضعه.

 5- قال تعاىل: چ ڭ  ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  

ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چ )األعراف(.

چۆ ۆ ۈچ مشتماًل  r: »ملا اكن قوهل تعاىل:  قال شيخ اإلسالم 

بها بقوهل:   ىلع مجيع مقامات اإليمان واإلحسان، ويه: احلُبُّ واخلوف والرجاء، َعقَّ

چ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉچ؛ أي: إنما َتنَاُل من داعه خوفًا وطمًعا، 

فهو املحسن، والرمحة قريب منه؛ ألن مدار اإلحسان ىلع هذه األصول اثلالثة«)2(.

6- قال تعاىل يف سياق خطاب شعيب n لقومه: چۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  

وئ  ۇئۇئ  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ   ېى  ى   ې   ې   ۉ  ۉ  ې   ۅ ۅ  
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئچ )هود(.

1( مدارج السالكني )2/ 358- 359(. 

2( جمموع الفتاوى )26/15(. 
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أحوالكم،  تصلح  أن  إال  املقاصد  من  يل  ليس  »أي:   :r السعدي  قال 

حبسب  يشء  وحدي  يل  اخلاصة  املقاصد  من  يل  وليس  منافعكم،  وتستقيم 

استطاعيت، وملا اكن هذا فيه نوع تزكية للنفس، دفع هذا بقوهل: چ ىئ ىئ ىئ 

یی ی ی جئ حئچ«)1(. 

ک   ک   ک   ک   ڑڑ   ژ   ژ     چڈ  تعاىل:  قال   -7

ڻ      ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳڳ   ڳ    گ   گ   گگ  
ڻڻ  چ )يوسف(.

قال شيخ اإلسالم r: »من احتمل اهلوان واألذى يف طاعة اهلل ىلع الكرامة 

والعز يف معصية اهلل -كما فعل يوسف n وغريه من األنبياء والصاحلني- اكنت 

العاقبة هل يف ادلنيا واآلخرة، واكن ما حصل هل من األذى قد انقلب نعيًما ورسوًرا«)2(.

8- قال تعاىل بعد أن ذكر آيات الُماَلَعنَة: چ مئ ىئ يئ  جب  حب   خب  

مب  ىب   يب  جت   چ )انلور(.

قال السيويط r: »فإن بادئ الرأي يقتض »تواب رحيم«؛ ألن الرمحة مناسبة 

رْت عن  للتوبة، لكن عرب به إشارة إىل فائدة مرشوعية اللعان وحكمته، ويه السَّ

هذه الفاحشة العظيمة«)3(.

1( تفسري السعدي )ص 387(. 

2( جمموع الفتاوى )132/15(. 

3( اإلتقان يف علوم القرآن )352/3(. 
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9- قال تعاىل: چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ 
ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ     ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ 
ۉ   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ    ۈ  ۈ  ۆ  ۆ    ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ 
ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى    ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی  ی ی ی جئ 

حئ مئچ )انلور:30، 31(.

ی  ی  ی  ی   زبىئ   اآلية:  آخر  يف  قوهل  »يف   :r اإلسالم  شيخ  قال 
جئ حئ مئرب، فوائد جليلة؛ منها: أن أمره جلميع املؤمنني باتلوبة 
يف هذا السياق؛ تنبيه ىلع أنه ال خيلو مؤمن من بعض هذه اذلنوب اليت يه: ترك غض 

ابلرص، وحفظ الفرج، وترك إبداء الزينة، وما يتبع ذلك، َفُمْستَِقل وُمْستَْكِث«)1(.

ڀ  ڀ     ڀ    پ     پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قال   -10
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

چچچ )القصص(.

الليل، واإلبصار عند ذكر  السماع عند ذكر  »إنما ذكر   :r ابن هبرية  قال 
انلهار؛ ألن اإلنسان يدرك سمعه يف الليل أكث من إدراكه بانلهار، ويرى بانلهار 

أكث مما يرى بالليل«. 

1( جمموع الفتاوى )403/15(. 
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قال الُمرَبِّد r )1(: »سلطان السمع يف الليل، وسلطان ابلرص يف انلهار «)2(. 

  11-         قال تعاىل:   چ گ گ  گگ         ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  
ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  
ے      ے   ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   چ )السجدة(.  
اآلية  فيف  وَعُجزها،  اآليات  صدر  بني  القرآين  النسق  توافق  هنا  »تلحظ 
چگ گ  گ... چ؛ أي: يدلُّ ويرشد، والكالم فيها عن  السابقة قال سبحانه: 
قصص تارييخ، فناسبها: چ ۀ  ۀ   چ، أما هنا فالكالم عن َمَشاِهد َمْرئية، 

فناسبها: چ ۇ  ۆ چ؛ فهذا ينبيغ أْن يُسمع، وهذا ينبيغ أْن يُرى«)3(.

12- قال تعاىل: چ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى 
ى ائچ )الشورى(.

ملناسبتهما  غريهما؛  دون  احلميد  الول  صفيت  »وذكر   :r اعشور  ابن  قال 
لإلاغثة؛ ألن الول حُيِسن إىل موايله، واحلميد يعطي ما حُيَْمد عليه«)4(.

1( هو: حممد بن يزيد بن عبد األكرب اثلمايل األزدي، أبو العباس، املعروف بالُمرَبِّد، إمام العربية ببغداد 
تاريخ  انظر:  ببغداد، تويف سنة: 286ه.  أئمة األدب واألخبار، مودله بابلرصة، ووفاته  يف زمنه، وأحد 

العلماء انلحويني )ص62(، واألعالم للزريلك )7/ 144(.

2( ذيل طبقات احلنابلة )148/2(، وهو تابع للكالم املنقول عن ابن هبرية. وانظر: مفتاح دار السعادة 
)1/ 208(، تفسري السعدي )ص 623(.

3( تفسري الشعراوي )19/ 11866- 11867(. وانظر: فتح ابليان )11/ 35(.

4( اتلحرير واتلنوير )96/25(. 
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و. الربط بني املقاطع يف السورة:

اتلطبيق:

ی   ی   ىئ   ىئ    ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   چۈئ   تعاىل:  قال   -1
ىب    مب   خب   حب   جب   يئ   ىئ   مئ        حئ   جئ    ی   ی  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  
ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  
گ   گ    ک    ک   ک   ک   ڑ   ڑ           ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ  
ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ     ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ  
ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھھ   ے  ے  ۓ  

ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ )النساء(.

ثم قال بعدها: چ ۆ    ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ   ۅ ۅ ۉ ۉ   ې 
ې ې ېى  ى   ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ   ۆئ  ۈئ  چ )النساء(. 

قال السيويط r: »تقدم أن صورة السبب قطعية ادلخول يف العام، وقد تنل 
اآليات ىلع األسباب اخلاصة وتوضع مع ما يناسبها من اآلي العامة راعية نلظم 
القرآن وُحْسن السياق، فيكون ذلك اخلاص قريبًا من صورة السبب يف كونه قطيع 
بِْك أنه ُرْتبَة متوسطة دون السبب وفوق الُمَجرَّد. ادلخول يف العام، كما اختار السُّ

ی   ی   ىئ   ىئ    ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   چۈئ   تعاىل:  قوهل   
ُ

مثاهل
من  بن األرشف وحنوه  إىل كعب  إشارة  فإنها  آِخرهِ،  إىل   ... ی  یچ 
ا قَِدموا مكة وَشاهدوا قتىل بدٍر َحرَّضوا الُمرشكني ىلع األخذ بثأرهم  علماء ايلهود لَمَّ
وحماربة انلَّيب g فََسألوهم: من أهدى سبياًل؟ حممد وأصحابه أم حنن؟ فقالوا: أنتم!! 
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مع علمهم بما يف كتابهم من نعت انلَّيب g الُمنَْطِبق عليه، وأخذ املواثيق عليهم 
أال يكتموه، فاكن ذلك أمانة الزمة هلم ولم يُؤَدُّوها حيث قالوا للكفار: أنتم أهدى 
عليه؛  َد  اتلَّوَعُّ القول:  هذا  مع  اآلية  هذه  تضمنت  فقد   .g للنيب  سبياًل، حسًدا 
املفيد لألمر بُِمَقابِِله الُمْشتَِمل ىلع أداء األمانة اليت يه بيان صفة انليب g بإفادة 

چ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  أنَّه املوصوف يف كتابهم، وذلك مناسب لقوهل: 
g بالطريق  ۅچ، فهذا اعم يف لكِّ أمانة، وذلك خاص بأمانة يه صفة انليب 

السابق، والعامُّ تَاٍل للخاص يف الرَّسم ُمرتاٍخ عنه يف النول، واملناسبة تقتض دخول 
ما دل عليه اخلاص يف العام؛ وذلا قال ابن العريب يف تفسريه: وجه انلظم: أنه أخرب 
عن كتمان أهل الكتاب صفة حممد، وقوهلم: إن املرشكني أهدى سبياًل، فاكن ذلك 

خيانة منهم، فاجنر الكالم إىل ذكر مجيع األمانات«)1(.

ىئ   ىئ    ىئ   ېئ   ېئ  ېئ   ۈئ  چ  اآليات:  هذه  فإن  اإليضاح  من  وملزيد 
ی  ی  ی یچ ... إىل قوهل: چڻ  ڻ  ڻ  ڻ   
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھھ   ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  

ڭ  ۇ  چ )النساء: 51-57( نزلت -فيما ُروي)2(- بسبب سؤال املرشكني لليهود: 

!! وسجدوا ألصنامهم؛  أحنن أهدى أم حممد؟ فأجابهم ايلهود: أنتم أهدى من حممد 
فاكن ذلك منهم كتمانًا للشهادة باحلق، وتضييًعا لألمانة اليت مُحِّلُوها.

ثم قال بعد هذه اآليات: چ ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  چ فهذه 
اآلية نزلت -فيما ُروي- بسبب مفاتيح الكعبة.

1( اإلتقان يف علوم القرآن )1/ 113- 114(. 

2( انظر: السنن الكربى للنسايئ )11643(، وللوقوف ىلع املرويات الواردة يف ذلك -ويه ال ختلو من 
ضعف- ينظر: االستيعاب يف بيان األسباب )405/1- 411(.
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الكعبة،  g مفتاح  ابن طلحة، قبض انليب  r)1(: »نزلت يف  الواحدي  قال 
إيله  فدفع  عثمان  فداع  اآلية،  هذه  يتلو  وهو  فخرج  الفتح،  يوم  الكعبة  فدخل 

املفتاح وقال: »خذوها يا بين أيب طلحة بأمانة اهلل ال يزنعها منكم إال ظالم«)2(.

فهذا هو سبب النول -ىلع فرض صحة احلديث- ويدخل يف عموم األمانات 
ما سبق من الشهادة باحلق، األمر اذلي ضيعه ايلهود حينما سأهلم املرشكون.

وسوسة  من  لقيه  وما  آدم  قصة  ِر 
ْ
ِذك بعد  األعراف،  سورة  يف  تعاىل  قال   -2

ڇ   ڇ   ڇ   چچ   چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   چڄ   الشيطان: 
ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڇڍ  

ک ک گ گچ )األعراف(.

بين  بعنوان  اخلطاب  استحضارهم عند  »واكن الختيار   :r ابن اعشور  قال 
آدم مرتني َوْقٌع عجيب: بعد الفراغ من ذكر قصة خلق آدم وما لقيه من وسوسة 
من  وُتَعادي عدوهم، وحترتس  َتثْأر آلبائها،  أن  اذلرية  أن شأن  وذلك  الشيطان؛ 

ِكه«)3(. الوقوع يف رَشَ

1( هو: يلع بن أمحد بن حممد بن يلع بن َمتُّوَية، أبو احلسن الواحدي، مفس، اعلم باألدب، نعته اذلهيب: 
الرّي وهمذان- ومودله ووفاته  بـ)إمام علماء اتلأويل(، اكن من أوالد اتلجار، أصله من ساوة -بني 

بنيسابور، تويف سنة: 468ه. انظر: وفيات األعيان )3/ 304(، واألعالم للزريلك )4/ 255(.

2( انظر: أخبار مكة لألزرق )1/ 109(، )1/ 265(، أسباب النول للواحدي )1/ 158(، املقاصد احلسنة 
)431(، جامع األحاديث )30405(، ادلر املنثور )2/ 570(. وللوقوف ىلع املرويات يف ذلك -وال ختلو من 

ضعف- ينظر: االستيعاب يف بيان األسباب )412/1- 416(.

3( اتلحرير واتلنوير )73/8(. 
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ڭڭ   ۓ   ۓ     ے   ے   ھھ   ھ   ھ   چہ  تعاىل:  قال   -3

ۉ   ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ    ۈ    ۆ   ۆ   ۇۇ  ڭ   ڭ  
ېئېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئەئ    ائ   ائ    ى    ى   ې   ې   ې   ې   

ېئ  ىئ  ىئ     ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  چ )انلور(.

قال ابن تيمية r: »َذَكَر سبحانه آية انلور عقيب آيات غضِّ ابلرص، فقال: چ ہ 

طئ هل فِراسة، واكن يقول: 
ُ

ھ  ھ   ھچ ، واكن شاه بن ُشَجاع الكرماين ال خت
ر ظاهره باتباع السنة، وباطنه بدوام الُمراقبة، وغضَّ برصه عن الَمحارم، وكفَّ  َمن َعمَّ

ِْطئ هل فَِراَسة.  ُل احلالل- لم ختُ
ْ
هوات، -وََذَكَر َخْصلًَة خامسة، ويه: أك نفسه عن الشَّ

ا  واهلل تعاىل جَيْزي العبد ىلع عمله بما هو من جنس عمله؛ فغضُّ برصه عمَّ

وَيفتَُح  نور بصريته،  َفيُْطِلُق  بما هو خرٌي منه؛  ُيَعوِّضه اهلل عليه من جنسه  َحُرم 

ا يناُل ببصرية القلب«)1(. عليه باب العلم واملعرفة والكشوف، وحنو ذلك ِممَّ

وقال الشنقيطي r: »ملا أمر اهلل تعاىل ببعض األمور اليت ال غىن للناس عنها، 

ونه عن بعض األمور اليت بارتكابها حيصل الرضر ىلع املجتمع واألفراد، وحث 

ىلع بعض اآلداب السماوية، بني سبحانه أن امتثال تلك األوامر، واجتناب تلك 

قلوب  ويطمس  هلا،  فيوفقهم  قلوب عباده  هلا  ينور  اآلداب؛  تلك  والزتام  انلوايه، 

آخرين، فال يمتثلون أوامره، ويرتكبون نواهيه، فرضب للموفق هذا املثل، ورضب 

للضالني املثل اآليت يف قوهل تعاىل: چک    ک    ک ک گ...  چ )انلور:40(«)2(.

1( جمموع الفتاوى )21/ 257- 258(، وانظر ما ذكره يف )15/ 282- 283(.

2( تفسري سورة انلور للشنقيطي )ص 135(.
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4- قال تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍچ )لقمان(.

قال ابن كثري r: »ملا ذكر تعاىل حال السعداء، وهم اذلين يهتدون بكتاب اهلل 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  چ  تعاىل:  وينتفعون بسماعه، كما قال اهلل 
چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ    ڦ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑچ )الزمر(، عطف 
وأقبلوا ىلع  بسماع كالم اهلل،  االنتفاع  اذلين أعرضوا عن  بذكر حال األشقياء 
قوهل  يف  مسعود  ابن  قال  كما  الطرب،  وآالت  باألحلان  والغناء  املزامري  استماع 

تعاىل: چ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ   ڄ چ قال: هو -واهلل- الغناء«)1(.

1( تفسري ابن كثري )330/6(. 
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ويلحق بذلك: )داللة االقتان(.

داللة االقتان)1(:

اتلطبيق:

1- كثرًيا ما َيْقرن اهلل تعاىل بني الصالة والزاكة؛ كما يف قوهل تعاىل: چڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ چ )ابلقرة(.

وقال تعاىل: چ ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ   )ابلقرة(.

وقد قيل يف وجه هذا االقرتان بني الصالة والزاكة)2(:

)1(  أن الصالة ِصلَة بني العبد وربه، وأما الزاكة فَِصلَة وإحسان إىل املخلوقني، 
وسعادة العبد دائرة بني ُحْسن ِصلَِته بربه، وإحسانه إىل اخللق. 

)2(  أن العبادات: إما مايلة، وإما بدنية، ورأس العبادات املايلة: الزاكة، كما 
أن رأس العبادات ابلدنية: الصالة، فجمع بينهما بهذا االعتبار.

)3(  أن الزاكة ُطْهرة للمال، والصالة ُطْهرة للنفس، فتجتمع هل الطهارتان. 

أنواع؛ ذلا فإن  أنها  بناء ىلع صورة ذهنية للك منهم، والواقع  بتعريفات خمتلفة  العلماء  فَها  َعرَّ 1( وقد 
األيلق بموضوعنا أن نقترص ىلع أعم تلك اتلعريفات، وهو اذلي ذهب إيله أبو يعىل الفراء يف كتابه العدة 
يف أصول الفقه )4/ 1420( حيث قال: أن يذكر اهلل تعاىل أشياء يف لفظ واحد ويعطف بعضها ىلع بعض.
ووجه ارتباط ذلك بموضوع املناسبات ظاهر؛ وذللك جند أمثلته تدخل حتت بعض صور املناسبات، 

اكملناسبة بني اجلملة واجلملة، أو اآلية واآلية.

2( ينظر: مفاتيح الغيب )2/ 269(، )3/ 485(، تفسري أيب حيان )1/ 69(، تفسري السعدي )ص 40(.
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)4( أن الصالة شكر نلعمة ابلدن، والزاكة شكر نلعمة املال.

r: »وهلذا يقرن اهلل بني الصالة والزاكة تارة،  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
الصالة،  تارة، وال بد من اثلالثة:  الصرب  ويه اإلحسان إىل اخللق وبينهما وبني 
والزاكة، والصرب؛ ال تقوم مصلحة املؤمنني إال بذلك يف صالح نفوسهم وإصالح 

غريهم ال سيما لكما قويت الفتنة واملحنة، فاحلاجة إىل ذلك تكون أشد«)1(.

توحيده  ىلع  مشتملة  ويه  وعبادته،  اهلل  حق  »الصالة   :r كثري  ابن  وقال 
واثلناء عليه، وتمجيده واالبتهال إيله، وداعئه واتلولك عليه، واإلنفاُق هو اإلحسان 

إىل املخلوقني بانلفع املتعدي إيلهم«)2(.

أفضل  لكونهما  والزاكة؛  الصالة  يقرن بني  تعاىل  اهلل  »إن   :r السعدي  قال 
العبادات، وأكمل القربات، عبادات قلبية، وبدنية، ومايلة، وبهما يوزن اإليمان، 

ويعرف ما مع صاحبه من اإليقان«)3(.

2- قال تعاىل: چ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ چ   )ابلقرة:197(.

َمر احلاج بأن يزتودوا لسفرهم، وال يسافروا بغري زاد، ثم 
َ
قال ابن القيم r: »أ

نبههم ىلع زاد سفر اآلخرة، وهو اتلقوى؛ فكما أنه ال يصل املسافر إىل مقصده إال 
بزاد ُيبَلِّغه إياه، فكذلك املسافر إىل اهلل تعاىل وادلار اآلخرة ال يصل إال بزاد من 

اتلقوى، فجمع بني الزادين«)4(.

1( جمموع الفتاوى )28/ 154(.

2( تفسري ابن كثري)1/ 169-168(.

3( تفسري السعدي )ص 83(. 

4( إاغثة اللهفان )58/1(. 
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3- قال تعاىل: چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چچ ڇ ڇ 
وزينة  باللباس،  ابلدن  زينة  الزينتني:  بني  »فجمع  )األعراف(،  چ  ڇ ڇڍ ڈ 

القلب باتلقوى، زينة الظاهر وابلاطن، وكمال الظاهر وابلاطن«)1(.
4- قال تعاىل: چڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ٴۇ ۋ  

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې ې ې چ )آل عمران(.
نبيًّا؛ ألنّه  r: »وهلذا املعىن اكن أشد انلاس عذابًا من قتل  قال ابن رجب 
سىع يف األرض بالفساد، ومن قتل اعلًما، فقد قتل خليفة نيب، فهو ساع يف األرض 
بالفساد أيًضا؛ وهلذا قرن اهلل بني قتل األنبياء وقتل العلماء اآلمرين باملعروف«)2(.

5- قال تعاىل: چ ەئ وئ وئ ۇئ چ )املائدة:2(.
َرنَُه باتلقوى هل؛ ألن يف 

َ
قال املاَورْدي r: »نََدَب اهلل تعاىل إىل اتلعاون به وق

اتلقوى رضا اهلل تعاىل، ويف الرب رضا انلاس؛ ومن مجع بني رضا اهلل تعاىل ورَِضا 
ْت سعادته وَعمَّت نعمته«)3(.  انلاس فقد َتمَّ

1( السابق. وقال r: »وتأمل قوهل تعاىل: زب   ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ       ڍ   ڍ  ڌ  رب )الزخرف(؛ كيف نبههم بالسفر احليس ىلع السفر إيله، ومجع هلم بني السفرين 
كما مجع هلم الزادين يف قوهل: زب  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤرب )ابلقرة: 197(، فجمع هلم بني زاد 

زب ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ   قوهل:  اللباسني يف  سفرهم وزاد معادهم، وكما مجع بني 
سبحانه  فذكر  )األعراف(،  ڈرب  ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چچ  
اللفظ  جُمَّرد  فهم  زائد ىلع  الَقْدر  وَفْهم هذا  املعنوي،  باحِليسِّ ىلع  ونبههم  وبواطنهم،  زينة ظواهرهم 

ووضعه يف أصل اللسان« اه. إعالم املوقعني )173/2-174(، وانظر حنوه يف: تفسري ابن كثري )220/7(.

2( رشح حديث أيب ادلرداء )ضمن جمموع رسائل ابن رجب( )32/1(. 

3( أدب ادلنيا وادلين )183/1(.
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ     ڀ  چ  تعاىل:  قال   -6
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ چ )املائدة(.

قال ابن القيم r: »فذكر األمرين -أي مجع بني )امهلل( و)ربنا(-ولم جيئ 
يف القرآن سواه، وال رأيت أحًدا تعرض هلذا وال نبه عليه، وحتته رس عجيب دالٌّ 
ىلع كمال معرفة املسيح بربه وتعظيمه هل؛ فإن هذا السؤال اكن عقيب سؤال قومه 
وأعلمهم  باهلل  فَهم  فََخوَّ ېچ،  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ    ۅ  ۋ  چۋ  هل: 
ه، فلما أحلُّوا عليه يف الطلب  أن هذا مما ال يليق أن يُسأل عنه، وأن اإليمان يَُردُّ
وخاف املسيح أن يُداخلهم الشك إن لم جُيابوا إىل ما سألوا، بدأ يف السؤال باسم 
چ ٻچ ادلال ىلع اثلناء ىلع اهلل جبميع أسمائه وصفاته، فيف ضمن ذلك تََصّوره 
بصورة الُمثين احلامد اذلاكر ألسماء ربه الُمثين عليه بها. وأن املقصود منه بهذا 
ده به، ويذكر  ادلاعء وقضاء هذه احلاجة: إنما هو أن يُثين ىلع الرب بذلك، وُيَمجِّ
آالءه، وُيظهر شواهد قدرته وربوبيته، ويكون برهانًا ىلع صدق رسوهل فيحصل 
بذلك من زيادة اإليمان واثلناء ىلع اهلل أمر حيسن معه الطلب ويكون اكلعذر 
ل به، 

َ
فيه، فأىت باالسمني: اسم اهلل اذلي يُثىَْن عليه به، واسم الرب اذلي يُدىَع ويُسأ

ملا اكن املقام مقام األمرين.

فتأمل هذا الس العجيب وال َينُْب عنه فهمك، فإنه من الفهم اذلي يؤتيه اهلل 
من يشاء يف كتابه وهل احلمد«)1(.

7- قال تعاىل: چ جئ حئ مئ ىئ        يئ    جب حب خب مب  ىب يب 
جت حت خت چ )األنعام(.

1( بدائع الفوائد )2/ 194(. 
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قال شيخ اإلسالم r: »العينان هما َربِيْئَُة القلب، وليس من األعضاء أشد 
حئ  چجئ  قوهل:  يف  بينهما  اهلل  مجع  وهلذا  العينني؛  من  بالقلب  ارتباًطا 
چ ڑ ڑ  )انلور: 37(،  چ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿچ  مئچ، 
ۈ  ۆ  ۆ  چ   ،)10 )األحزاب:  کچ  ک  ک  ک 
الظاهر  القلب  فنظر  انلظر؛  هل  لكيهما  وألن  )انلازاعت(؛  ۋچ  ٴۇ  ۈ 

بالعينني، وابلاطن به وحده«)1(.
8- قال تعاىل: چ ڈ   ژ ژ ڑ ڑ چ )طه(.

قال ابن القيم r: »َيْقِرُن اْسِتَواَءُه ىلع العرش بهذا االسم كثرًيا؛ كقوهل تعاىل: 
)الفرقان:  چ  ڍ  ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  چ،  ڑ   ژ   ژ   ڈ      چ 
59(، فاستوى ىلع عرشه باسم الرمحن؛ ألن العرش حميط باملخلوقات قد وِسَعها، 
والرمحة حُميطة باخللق واسعة هلم؛ كما قال تعاىل: چٿٹٹٹچ 
وَِسَعْت  الصفات؛ فذللك  بأوسع  املخلوقات  فاستوى ىلع أوسع  )األعراف: 156(، 

رمحتُُه لك يشء«)2(.
ھ   ھ      ہ   ہہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   چڻ   تعاىل:  قال   -9

ھ  ھ  چ )املؤمنون(.
احلالل  ل 

ْ
فَأك الصاحلات،  وعمل  الطيبات  أكل  بني  اهلل  قرن  كيف  »تأمل 

يف  الوقوع  أو  احلرام  ل 
ْ
ك

َ
أ أن  كما  الصاحلات،  فعل  ىلع  العبد  يُعني  مما  الطيب 

املشتبهات، مما يُثِقل العبد عن فعل الصاحلات«)3(.

1( جمموع الفتاوى )16/ 225(.

2( مدارج السالكني )57/1(. 

3( يلدبروا آياته )162/1(. 
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پ       پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث  تعاىل:  قال   -10
پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  مث )احلديد(ٱٱ.
وامليان  بالكتاب  إال  ادلين  يقوم  »ولن   :r تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 

ٻ   ٻ   ٱ   نث  تعاىل:  قال  كما  َينرُْصه؛  وحديد  به،  يُهَدى  كتاب  واحلديد؛ 
ٺ   ڀ   ڀڀ   ڀ   پ   پ   پ       پ   ٻ   ٻ  
به  وامليان  وادلين،  العلم  يقوم  به  فالكتاب  ٿمث،  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ      
تقوم احلقوق يف العقود املالكية والُقبُوض، واحلديد به تقوم احلدود ىلع الاكفرين 
وامليان  والُعبَّاد،  للعلماء  الكتاب  املتأخرة:  األزمان  يف  اكن  وهلذا  واملنافقني؛ 

للوزراء والُكتَّاب، وأهل ادليوان، واحلديد لألمراء واألجناد.

والكتاب هل الصالة؛ واحلديد هل اجلهاد؛ وهلذا اكن أكث اآليات واألحاديث 
»امهلل اشف  املريض:  يقول يف عيادة   g الصالة واجلهاد، واكن انليب  انلبوية يف 

عبدك؛ يشهد لك صالةً، وينكأ لك عدوًّا«)1(.

يف  اجلهاد  سنامه  وذروة  الصالة،  وعموده  اإلسالم،  األمر  »رأس   :g وقال 
سبيل اهلل«)2(؛ وهلذا مجع بينهما يف مواضع من القرآن« اه)3(.

1( أخرجه أبو داود )3107( من حديث عبد اهلل بن عمرو k، وصححه ابن حبان )2974(، وحسنه 
األبلاين يف صحيح اجلامع )466(.

2( أخرجه الرتمذي )2616(، وابن ماجه )3973(؛ من حديث معاذ h، وصححه الرتمذي، واألبلاين 
يف صحيح اجلامع )5136( وغريه.

3( الفتاوى الكربى )116/5(. 
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الطالق  ر 
ْ
ِذك ِخاَلل  يف  قوهل  عن  يسأل  أن  »لسائل   :r اإلساكيف  قال   -11

والِعدَد: چجئ حئ چ    ثالث مرات، يفعل به كذا، واختصاص لك جزاء بماكن. 

چ   ۆ  ۀہ  ۀ   ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ں  ں    ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  چ  فأوهل: 

)الطالق(.

 واثلاين: چ ۇئ ۆئ   ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ                ىئ چ )الطالق(.

واثلالث: چ جئ حئ مئ ىئ يئ      جب حب خب مب ىبچ )الطالق(.

واجلواب أن ُيَقال: إنما اقرتن بالطالق والِعّدة هذا الوعظ؛ ألن الطالق فَضُّ 

دة، وَقْطع آماٍل ُمتأكِّدة، والعدة باستيفائها خيلص النسب، ويصح للزوج  حاٍل ُمتََمهِّ

ه اهلل تعاىل، لاَكن الفساد ُمتَِّصاًل يف  اثلاين الودل، ولو لم يكن هذا احلد اذلي َحدَّ

انقضاء ادلنيا، فهو أحق األشياء باملرااعة وتأكيد املقال فيه والوصاة«)1(.

ٿ   ٿ    ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   چپ  تعاىل:  قال   -12

ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ   چ )اإلنسان(.

»جَمَاِمع الطااعت حمصورة يف أمرين: اتلعظيم ألمر اهلل تعاىل، وإيله اإلشارة 

چٺ  بقوهل:  اإلشارة  وإيله  اهلل،  خلق  ىلع  والشفقة  چپڀچ،  بقوهل: 

ٿچ«)2(؛ فجاء االقرتان بينهما يف هاتني اآليتني.

1( درة اتلنيل )1283- 1284(. 

2( مفاتيح الغيب )18 /746(. 



127

مئ  حئ  جئ  چی  وقال:   ،)5 )الليل:  ھچ  ہ  ہ  چہ  تعاىل:  قال   -13   

ىئ يئ جب حبچ )انلحل: 128(.

يُقال-:  -كما  العام  ادلين  مِجَاع  هما  األصالن  »هذان   :r اإلسالم  شيخ  قال 
باخلشوع  يكون  اهلل  ألمر  فاتلعظيم  اهلل؛  لعباد  والرمحة  اهلل،  ألمر  اتلعظيم 

واتلواضع وذلك أصل اتلقوى، والرمحة لعباد اهلل باإلحسان إيلهم«)1(.

14- قال تعاىل: چ ژ ژ ڑ    ڑ  چ )الكوثر(.

r: »أمره اهلل أن جيمع بني هاتني العبادتني العظيمتني:  قال شيخ اإلسالم 
وهما الصالة والنسك ادلاتلان ىلع القرب واتلواضع واالفتقار وُحْسن الظن، وقوة 
ايلقني، وطمأنينة القلب إىل اهلل، وإىل ِعَدتِه وأمره، وفضله وَخلَِفه، عكس حال 
أهل الكرب وانلفرة، وأهل الغىن عن اهلل اذلين ال حاجة يف صالتهم إىل ربهم يسألونه 
إياها، واذلين ال ينحرون هل خوفًا من الفقر، وتراًك إلاعنة الفقراء وإعطائهم، وسوء 

الظن منهم بربهم؛ وهلذا مجع اهلل بينهما يف قوهل تعاىل: چڭڭڭڭۇ 
ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ چ )األنعام(، والنسك يه اذلبيحة ابتغاء وجهه.

َجلُّ ما يتقرب به إىل اهلل، فإنه أىت فيهما 
َ
واملقصود: أن الصالة والنسك هما أ

بالفاء ادلالة ىلع السبب؛ ألن فعل ذلك وهو الصالة وانلحر سبب للقيام بشكر 
ما أعطاه اهلل إياه من الكوثر، واخلري الكثري، فَُشْكر الُمنِْعم عليه وعبادته أعظمها 

هاتان العبادتان، بل الصالة نهاية العبادات، واغية الغايات«)2(.

1( جمموع الفتاوى )14/ 214(.

2( السابق )16/ 532-531(. 
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15- )سورتا: الاكفرون واإلخالص(:

اكن انليب g َيْقرن بني سوريت اإلخالص والاكفرون)1(؛ وذلك أن »سورة چ ٱ 
ٻ ٻ ٻچ فيها اتلوحيد القول العليم، اذلي تدل عليه األسماء والصفات؛ 

وهلذا قال تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پچ  )اإلخالص(.

كما  العمل؛  القصدي  اتلوحيد  فيها  چٱٻٻچ  وسورة: 
قال تعاىل: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ چ )الاكفرون(، 
وبهذا يتمي من يعبد اهلل ممن يعبد غريه، وإن اكن لك واحد منهما يُِقر بأن اهلل 
رب لك يشء، ويتمي ِعبَاد اهلل املخلصون اذلين لم يعبدوا إال إياه، ممن عبد غريه 

وأرشك به«)2(.

الواردة يف ذلك  الفجر، وبعد املغرب، والوتر. وللوقوف ىلع األحاديث  الركعتني قبل  1( كما ثبت يف 

وخترجيها، انظر: أصل صفة صالة انليب g لألبلاين: )452/2، 488، 539(. 

2( اقتضاء الرصاط املستقيم )394/2(.
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ابلاب الرابع

غوية
ّ
ل إيله بانلظر يف انلوايح الل ما ُيَتَوصَّ

واجلوانب ابلالغية)1(

مور 
ُ
ب العلم؛ كما أنها أ

ْ
ة ما يُستخرج من هذا الطريق ُيَعدُّ من الُملَح واللّطائف، وليس من ُصل 1( اعمَّ

حمتملة اغبًلا. 
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1- احلقيقة واملجاز )عند القائل به()1(:

اتلطبيق:

قال تعاىل: چڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہچ )ابلقرة(.

َ ادلين صبغة استعارة وجماًزا، من حيث تظهر أعماهل  قال القرطيب r: »فُسيمِّ
وَسْمته ىلع املتدين، كما يظهر أثر الصبغ يف اثلوب«)2(.

2- ما يتصل بمرجع الضمري:

اتلطبيق:

ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ  تعاىل:  قال 
ڎ  ڎ   چ )طه(.

»فإن قلت: ِلـَم أسند الشقاء إىل آدم دون حواء؟

قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن يف ضمن شقاء الرجل شقاء أهله، كما أن يف 
سعادته سعادتهم؛ ألنه القيم عليهم.

ريد بالشقاء اتلعب يف طلب الُقوت، وذلك ىلع الرجل دون املرأة؛ 
ُ
 اثلاين: أنه أ

ألن الرجل هو الساع ىلع زوجته«)3(.

1( احلقيقة عندهم: يه اللفظ املستعمل فيما وُضع هل. واملجاز: هو اللفظ املستعمل يف غري ما وضع هل 
 ىلع وجه يصح. انظر: إرشاد الفحول )1/ 63-62(. 

ً
أوال

2( أحاكم القرآن )144/2(. 

3( تفسري اخلازن )282/4(. وسيأيت حنوه من كالم ابن القيم r )ص 134(.
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3- ما يُْؤَخذ من اإلظهار يف موضع اإلضمار، وعكسه)1(:

اتلطبيق:

زب ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   تعاىل:  1- قال 

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ   ھ  ے  ے   ۓ  

ۆ  ۆ  ۈرب )النساء(.

»ولم يقل: )واستغفرَت هلم(، وعدل عنه إىل طريقة االتلفات؛ تفخيًما لشأن 

رسول اهلل g وتعظيًما الستغفاره«)2(.

2- قال تعاىل: چ ڳ  ڱ    ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

ے   ھ   ھ    ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ  
ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ   
ائ   ائ   ى    ى   ې   ې   ېې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ     ۋ  
ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  

ېئ  ىئ   چ )األحزاب(.

1( األصل أن يُْؤَت يف موضع الضمري بالضمري؛ ألنه أبني للمعىن، وأخرص للفظ. وربما يُْؤَت ماكن الضمري 
باالسم الظاهر لفائدة، وهكذا العكس. انظر: أصول يف اتلفسري للعثيمني )ص57(.

واإلظهار املقصود به هنا: اتلرصيح باللفظ وإبرازه يف املوضع اذلي يغين عنه الضمري.
ره من اللفظ، وهو مراد بانلية واتلقدير. انظر: 

ْ
واإلضمار: إسقاط اليشء لفًظا ال معىن. فهو تَْرك ِذك

اللكيات )ص 384(.

2( الكشاف )528/1(. 
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قال ابن اجلوزي r: »أي: وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لك، چۈ 
زبۅ ۅرب؛ أي: خاصة)1(.  إِن آثر نكاحها،  ۈ ٴۇ ۋ ۋچ؛ أي: 
قال:  لو  )لك(؛ ألنه  يقل:  ولم  چۇ ۇ ۆ ۆچ،  قال:  وإِنما  الزّجاج:  قال 
العمِّ  بنات  g كما جاز يف  م أن ذلك جيوز لغري رسول اهلل  يُتوهَّ )لك(، جاز أن 

ات«)2(. وبنات العمَّ

3- قال تعاىل: زب ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑرب )الكوثر(.

إىل  اإليماء  من  الرَّب  لفظ  يف  ملا  نلا؛  فََصلِّ  يقل:  »ولم   :r ابن اعشور  قال 
استْحَقاقِِه العبادة ألجل ربوبيَّته فضاًل عن فَْرِط إِنْعامه«)3(.

4- االتلفات)4( بأنواعه:

اتلطبيق:

زب ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   تعاىل:  1- قال 
ۇ   ۇ   ڭ  ڭ       ڭ   ڭ   ۓ   ے   ۓ   ے   ھ  

ۆ  ۆ  ۈرب )النساء(.

1( زاد املسري )474/3(. 

2( معاين القرآن وإعرابه للزجاج )232/4(. 

3( اتلحرير واتلنوير )574/30(. 

4( وهو: نقل الكالم من أسلوب إىل أسلوب آخر، اكلعدول عن الَغيبة إىل اخلطاب أو اتللكم، أو ىلع 
العكس. انظر: الربهان للزركيش )314/3(، اتلعريفات للجرجاين )ص 35(. 
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»ولم يقل: )واستغفرَت هلم(، وعدل عنه إىل طريقة االتلفات؛ تفخيًما لشأن 
رسول اهلل g وتعظيًما الستغفاره«)1(.

ڑ  ڑ   ژ    ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  چ  تعاىل:  قال   -2
ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک     ک 
ہ  ہ   ہ   ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ں  ں   ڱ 

ھ  ھ ھ ھچ )اإلرساء(.

قال ابن القيم r: »أاعد الضمري چھچ بلفظ اخلطاب وإن اكن چۀ 
ہ ہچ يقتض الَغيْبَة؛ ألنه اجتمع خُماَطب واغئب، فَغلَّب الُمخاَطب وجعل 
الغائب تبًعا هل؛ كما اكن تبًعا هل يف املعصية والعقوبة، فحسن أن جُيعل تبًعا هل يف 

اللفظ، وهذا من ُحسن ارتباط اللفظ باملعىن واتصاهل به«)2(.

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   چ  3- قال تعاىل: 
ڎ  ڎ   چ )طه(.

قال ابن القيم r: »تأمل قوهل تعاىل: چڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ چ، كيف 
َكر بالشقاء؛ الشتغاهل بالكسب واملعاش، واملرأة  رَشَّك بينهما يف اخلروج وخص اذلَّ

يف خدرها«)3(.

 للك من هذين 
ً

1( الكشاف )528/1(، وقد سبق قريبًا يف أمثلة )اإلظهار واإلضمار(؛ لكونه يصلح مثاال
املوضعني.

2( بدائع الفوائد )186/4(. 

بـ)مرجع  فيما يتصل  قريبًا حنوه  املفرد. وقد مىض  إىل  اتلثنية  اتلفات من  السابق )229/3(، وفيه   )3
الضمري( )ص 59(.
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5- الفروق اللفظية)1(:

اتلطبيق:

چٱ ٻ    ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ  1- قال تعاىل: 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ چ )ابلقرة(.

َده،  قال ابن القيم r: »تأمل كيف قال اهلل تعاىل: چڀ ڀ ڀچ، فوَحَّ
ثم قال: چڀ ٺ ٺ ٺ ٺچ، فجمعها؛ فإن احلق واحد، وهو صاط اهلل 
املستقيم، اذلي ال صاط يُوِصل إيله سواه، وهو عبادة اهلل وحده ال رشيك هل بما 
رشعه ىلع لسان رسوهل g، ال باألهواء وابلدع، وطرق اخلارجني عما بعث اهلل به 
بة؛ وهلذا  رسوهل من اهلدى ودين احلق، خبالف طرق ابلاطل، فإنها متعددة ُمتََشعِّ

تعاىل:  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  كقوهل  ابلاطل؛  احلق وجيمع   c اهلل  ُيْفرِد 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ 

ٿٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤچ )ابلقرة(«)2(.
وقال r يف موضع آخر: »وتأمل قوهل تعاىل: چ ڀ ڀ ڀچ، ولم يقل: 
)بنارهم( تلطابق أول اآلية؛ فإن انلار فيها إرشاق وإحراق، فذهب بما فيها من 

اإلرشاق -وهو انلور- وأبىق عليهم ما فيها من اإلحراق، وهو انلَّاِرَيَّة«)3(.

1( واملقصود به هنا: بيان وجه اتلعبري بلفظ دون غريه؛ كقوهلم: وجه اتلعبري بـ)كذا( دون )كذا(.
وهل نَْوُع َتَعلُّق بانلوع اذلي يأيت بعده، وهو: )الُمتشابه اللفظي(.

وكذلك ما سيأيت )ص 163( يف بعض أمثلة )دالالت اجلملة االسمية والفعلية(، يف وجه اتلعبري ببعض 
األفعال بصيغٍة اكملضارع أو غريه. 

2( اجتماع اجليوش اإلسالمية )2/ 66-65(. 

3( السابق )2/ 64(. 
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وقال r يف موضع آخر: »وتأمل كيف قال: چ ڀ چ ولم يقل: )بضوئهم(، 
مع قوهل: چپ پ پ پچ؛ ألن الضوء هو زيادة يف انلور، فلو قال: )ذهب 
أصل  انلور  اكن  فلما  األصل،  دون  فقط  بالزيادة  اذلهاب  ألوهم  بضوئهم(،  اهلل 

الضوء اكن اذلهاب به ذهابًا باليشء وزيادته«)1(.

2- قال تعاىل: زبڦ  ڦ  ڦ  ڦرب  )ابلقرة: 19(.

قال ابن مجاعة r يف بيان وجه مجع الظلمات، وإفراد الرعد والربق: »جوابه: 
د وهو:  َمة ُمتََعدِّ

ْ
ل أن الُمْقتَض للرعد والربق واحد، وهو: السحاب، والُمْقتَض للظُّ

الليل والسحاب واملطر؛ فجمع ذللك«)2(.

ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   چٹ   تعاىل:  قال   -3
ڇ   چ   چ   چ   چ        ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  

ڇڇ  چ )ابلقرة(.

اكنت  لّما  قيل:  القول؟  دون  الكتابة  ذكر  لم  قيل:  »إن   :r األصفهاين  قال 
نة للقول وزائدة عليه؛ إذ هو كذب باللسان وايلد، صار أبلغ؛ ألن  الكتابة ُمتََضمِّ

كالم ايلد يبىق رسمه، والقول يضمحل أثره«)3(.

4- قال تعاىل: چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  
ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ے  ے            ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ   ۇ  

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  چ )ابلقرة(.

1( السابق )2/ 65(. 

2( كشف املعاين يف املتشابه من املثاين )ص 90(. 

3( تفسري الراغب )1/ 241(. 
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قال ابن اعشور r: »قوهل تعاىل نلبيه g: چ ڻ ۀ ۀچ، دون 
)حتبها( أو )تهواها( أو حنوهما؛ فإن مقام انليب g يربو عن أن يتعلق َميْلُه بما 
بيت  استقبال  ملرشوعية  العارضة  املصلحة  انتهاء  بعد  راجحة  بمصلحة  ليس 

املقدس؛ أال ترى أنه ملا جاء يف جانب قبلتهم بعد أن نُِسَخت جاء بقوهل: چٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹچ ... )ابلقرة: 120(، اآليَة«)1(.

ڀ   پ    پپ   پ   ٻ    ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  تعاىل:  قال   -5
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ )ابلقرة(.

چٻ پ پچ ولم يقل: )أنفسهم(؛  r: »إنما قال:  قال األصفهاين 
من  ودله  ويعرف  دهره،  من  بُرهة  انقضاء  بعد  إال  نفسه  يعرف  ال  اإلنسان  ألن 
حني وجوده، ثم يف ذكر االبن ما ليس يف ذكر انلفس؛ فإن اإلنسان)2( عصارة ذاته 

ونسخة صورته«)3(.

6- قال تعاىل: چڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   
ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  چ )ابلقرة(.

»األمر باالستباق إىل اخلريات قَْدٌر زائد ىلع األمر بفعل اخلريات؛ فإن االستباق 
إيلها يتضمن فعلها، وتكميلها، وإيقاعها ىلع أكمل األحوال، واملبادرة إيلها، ومن 

سبق يف ادلنيا إىل اخلريات، فهو السابق يف اآلخرة إىل اجلنات«)4(.

1( اتلحرير واتلنوير )2/ 28(. 

2( هكذا يف األصل، ولعل العبارة: فإن االبن عصارة... أو: فابن اإلنسان عصارة...

3( تفسري الراغب )1/ 338(. 

4( تفسري السعدي )ص 72(. 



138

7- قال تعاىل: چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ 
ڍ  چ )ابلقرة(.

قال األصفهاين r: »إنما قال: نثچمث ىلع اجلمع؛ تنبيًها ىلع كثتها منه، 
وأنها حاصلة يف ادلنيا توفيًقا وإرشاًدا، ويف اآلخرة ثوابًا ومغفرة«)1(.

8- قال تعاىل: چٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ         ڦ  

ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ   چ )ابلقرة(.

قال ابلغوي r: »واحلكمة يف امليش دون الطريان كونه أبعد من الشبهة؛ ألنها 
لو طارت تلوهم متوهم أنها غري تلك الطري، وأن أرجلها غري سليمة. واهلل أعلم«)2(. 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  چ  تعاىل:  قال   -9
ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ چ )ابلقرة(.

قال ابن القيم r: »وَنبَّه بقوهل: چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀچ  ىلع 
أن الَمنَّ واألذى ولو تراىخ عن الصدقة وطال زمنه، رَضَّ بصاحبه ولم حيصل هل 
مقصود اإلنفاق، ولو أىت بالواو وقال: )وال يتبعون ما أنفقوا منًّا وال أذى(، ألوهمت 
تقييد ذلك باحلال، وإذا اكن الَمّن واألذى الُمرَتاىِخ ُمبِْطاًل ألثر اإلنفاق مانًعا من 

اثلواب، فالُمَقاِرن أوىل وأحرى«)3(.

1( تفسري الراغب )354/1(. 

2( تفسري ابلغوي )1/ 324(. 

3( طريق اهلجرتني )1/ 366(. 
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10- قال تعاىل: چې ې ى ى ائ ائ    ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ      ېئېئ  ېئ ىئ ىئ ىئ        ی  ی ی چ )النساء(.

ائ ائ    ەئ  چ  الشفاعة احلسنة:  تعاىل يف  قوهل  »تأمل   :r القيم  ابن  قال 
باحِلْمل  يُْشِعر  )الِكْفل(  لفظ  فإن  ېئچ؛  ۈئ  ۈئ  ۆئ  چ  السيئة:  ويف  ەئچ، 
واثلقل، ولفظ )انلصيب( يُشعر باحلظ اذلي َينَْصب طابُله يف حتصيله، وإن اكن لك 
منهما يُستعمل يف األمرين عند االنفراد، ولكن ملا قرن بينهما، حسن اختصاص 

حظ اخلري بانلصيب وحظ الرش بالِكْفل«)1(.

ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ   ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ  چ  11- قال تعاىل: 
ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ )األعراف(.

قال ابن القيم r: »وأما اإلخبار عن الرمحة ويه ُمؤنثة باتلاء، بقوهل: چۅچ 
ر، ففيه اثنا عرش َمْسلاًك... الَمْسلَك السادس:... أن الرمحة صفة من صفات  وهو ُمَذكَّ
الرب f، والصفة قائمة باملوصوف ال تُفارقه؛ ألن الصفة ال تُفارق موصوفها، فإذا 
اكنت قريبة من املحسنني فاملوصوف f أوىل بالُقرب منه، بل قُرب رمحته تبع لُقربه 
هو f من املحسنني... فالرب f قريب من املحسنني، ورمحته قريبة منهم، وقُربه 
يستلزم قُرب رمحته، فيف حذف اتلاء هاهنا تنبيه ىلع هذه الفائدة العظيمة اجلليلة، 
وأن اهلل تعاىل قريب من املحسنني، وذلك يستلزم الُقربني: قُربه وقُرب رمحته. ولو 
قال: )إن رمحة اهلل قريبة من املحسنني( لم يدل ىلع قُربه تعاىل منهم؛ ألن قُربه تعاىل 
لِس  ن  ُمتََضمِّ فإن هل شأنًا، وهو  املسلك  بهذا  تَْستَِهن  أخص من قُرب رمحته... فال 

بديع من أرسار الكتاب...«)2(.

1( روضة املحبني )ص 378(. 

2( بدائع الفوائد )3/ 18، 31-30(. 
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ڭ   ۓ    ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   چ  تعاىل:  قال   -12
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ )األعراف(.

قال ابن القيم r: »َفَعَدل سبحانه عن قوهل )َسَكن( إىل قوهل زبھرب؛ 
تنياًل للغضب منلة السلطان اآلمر انلايه، اذلي يقول لصاحبه: افعل، ال تفعل. 

فهو ُمْستَِجيب دلاع الغضب انلاطق فيه، الُمتلكم ىلع لسانه«)1(.

13- قال تعاىل: چ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  
گ  گ    گ  چ )اتلوبة(.

قال ابن هبرية r: »إنما لم يقل: )ما ُكِتب علينا(؛ ألنه أمر يتعلق باملؤمن، 
ا  وال يصيب املؤمن يشء إال وهو هل؛ إن اكن خرًيا فهو هل يف العاجل، وإن اكن رشًّ

فهو ثواب هل يف اآلجل«)2(.

ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ     ۆ   ۇ   چۇ   تعاىل:  قال   -14
وئ    ەئ    ەئ   ائائ   ى    ى   ې   ې   ې   ۉې   ۉ      ۅ   ۅ  

وئ  ۇئچ )يونس(.

ياء: هو انلور اذلي حَيُصل  قال ابن رجب r: »وأما الصرب فإنه ِضياء، والضِّ
فيه نوع حرارٍة وإحراق كضياء الشمس، خِبالف القمر، فإنه نوٌر حَمٌض، فيه إرشاٌق 
: چۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇچ، وِمن  بغري إحراٍق؛ قال اهلُل عزَّ وجلَّ

ُهنا وَصَف اهلُل رشيعَة ُموىَس بأنها ضياء؛ كما قال: چ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ چ  )األنبياء(.

1( إاغثة اللهفان يف حكم طالق الغضبان )ص 34(. 

2( ذيل طبقات احلنابلة )142/2(. 
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چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  وإن اكن قد ذكر أنَّ يف اتلَّوراة نُوًرا؛ كما قال: 
الَغالب ىلع رشيعِتهم الضياء؛ ملا فيها من اآلصار  ڎچ  )املائدة: 44(، ولكنَّ 
َِنيِفيَِّة 

ْ
احل مَن  فيها  ملا  نوٌر؛  بأنها   g حممٍد  رشيعة  ووَصَف  ثْقال. 

َ
واأل واألغالل 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  تعاىل:  اهلُل  قال  محة؛  السَّ
ڌچ )املائدة(، وقال: چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ک           ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ں  ڱڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  کگ 
إىل  انلفوس، حيتاج  الصرب شاقًّا ىلع  وملا اكن  )األعراف(،  ں ڻڻچ 

جماهدة انلفس وحبسها وكفها عما تهواه، اكن ضياًء«)1(.

حب  جب  يئ  ىئ  مئ    حئ  جئ    ی  چ  تعاىل:  قال   -15
خبچ )هود(.

تأمل يف اجلملة األخرية چ جب حبچ، ولم يقل: )صاحلون(؛ ألن 
ىَس لضعف اإليمان، وال يُبايل بهزيمة اخلري، 

ْ
الصالح الشخيص الُمْنَوي بعيًدا ال يَأ

فكن صاحلًا ُمْصِلًحا، وراشًدا ُمرِْشًدا)2(. 

16- قال تعاىل: زبہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ 
ڭرب )مريم: 59(.

وصارت  أرادوها  »بمعىن   :r السعدي  قال  ےرب  زبھ  فقوهل: 
يقل:  ولم  زبھرب  قال:  فذللك  هلا؛  مطيعني  وصاروا  هلا  وانقادوا  همهم،  يه 

1( جامع العلوم واحلكم )25-24/2(.

2( يلدبروا آياته )109/1(. 
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)تناولوا وأكلوا( وحنو ذلك هلذا املعىن؛ ألن هذا اذلم إنما يتناول متبيع الشهوات، 
فمهما اشتهت نفوسهم فعلوه ىلع أنه املقصود املتبوع«)1(.

ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   چ  تعاىل:  قال   -17
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڦ   ڄ   چ )احلج(.
لَقمت 

َ
أ من  والُمرِضعة  تُرضعه.  ودل  هلا  َمن  »الُمرِْضع   :r القيم  ابن  قال 

اثلدي للرضيع، وىلع هذا فقوهل تعاىل: چڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  
ٿچ أبلغ من )ُمرِضع( يف هذا املقام؛ فإن املرأة قد تَذَهل عن الرضيع إذا اكن 
غري ُمبَارِش للرضاعة، فإذا اتلقم اثلدي واشتغلت برضاعه لم تَْذَهل عنه إال ألمر 

أعظم عندها من اشتغاهلا بالرضاع.

وتأمل رمحك اهلل تعاىل الس ابلديع يف عدوهل سبحانه عن )لك حامل( إىل 
قوهل: چٿ ٹچ، فإن احلامل قد ُتْطلَق ىلع الُمَهيَّأة للحمل، وىلع من يه يف 
أول محلها ومبادئه، فإذا قيل: چٿ ٹچ، لم يكن إال ملن ظهر محلها وصلح 

للوضع اكماًل أو ِسْقًطا؛ كما يقال: )ذات ودل(«)2(.

18- قال تعاىل: چ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ    ڭ ڭ  ۇ  چ )الشعراء(.

العادة  الشفعاء يف  الصديق؟ قلت: لكثة  د  الشافع ووَحَّ مَجَع  لَِم  »فإن قلت: 
وقلة الصديق«)3(.

1( املواهب الربانية )ص 59(. 

2( بدائع الفوائد )4/ 21-22(. وقد مىض ذلك )ص 80(.

3( الكشاف )3/ 322(. 
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ۆئ  ۆئ   ۇئ  ۇئ   وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  چ  تعاىل:  قال   -19
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ   

پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ چ )األحزاب(.
قال صاحب اتلفسري الكبري r: »بيانًا لزيادة ثوابهن، كما بني زيادة عقابهن 
ۈئچ،  ۈئ    ۆئ  ۆئ   چ  تعاىل:  قوهل  ُمقابلة  يف  ڀچ  ڀ  چپ  
ح  مع لطيفة ويه أن عند إيتاء األجر ذكر الُمْؤيِت وهو اهلل، وعنَد العذاِب لَم يرُصِّ
الكريم  أن  كما  والكرم،  الرمحة  كمال  إىل  إشارة  ۆئچ  چ  فقال:  ِب  بِالُمعذِّ

اليح)1( عند انلفع يظهر نفسه وفعله، وعند الرضُّ ال يذكر نفسه«)2(.

20- قال تعاىل: چ ٻ پ پ  پ پ ڀ چ )انلجم(.

قال ابن عطية r: »والضالل أبًدا يكون من غري قصد من اإلنسان إيله، 
واليغ كأنه يشء يكتسبه اإلنسان ويريده، نىف اهلل تعاىل عن نبيه هذين احلالني، 
وغوى الرجل يغوي: إذا سلك سبيل الفساد والعوج، ونىف اهلل تعاىل عن نبيه أن 
ْسلََكه اهلل إياها، وأثبت هل تعاىل يف )الضىح( أنه 

َ
يكون ضل يف هذه السبيل اليت أ

 باإلضافة إىل حاهل من الرشد بعدها«)3(.
ًّ

قد اكن قبل انلبوءة ضاال

21- قال تعاىل: چ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ چ )الواقعة(.

ر اللحم قد يكون ألن 
ْ
ر الفاكهة ىلع ِذك

ْ
قال ابن اعشور r: »وتقديم ِذك

اتلََّخرّي  فجعل  طري  وحلم  الفاكهة  بني  املخالفة  وجه  يظهر  وبهذا  أعز،  الفواكه 

.) 1( هكذا يف النسخة املطبوعة. ولعلها: )احليَِيّ

2( مفاتيح الغيب )166/25(. 

3( املحرر الوجي )196/5(. 
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لألول، واالشتهاء للثاين؛ وألن االشتهاء أعلق بالطعام منه بالفواكه، فذلة كس 
ذلة  يه  للفاكهة  اتلََّخرّي  وكثة  طعمه،  ُحْسن  ذلة  ىلع  زائدة  ذلة  بالطعام  الشاهية 

تلوين األصناف«)1(.

ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ         ڻ    ں   ں   ڱ   چ  تعاىل:  قال   -22
ہ  ہہ  ہ  ھ        ھ  ھ  ھ  ے  ے  چ )املنافقون(.

»ومعىن  چ ڻ  ڻ  چ: ال تَْشغلكم.

ْغل ما هو حمموٌد،  وقد تقول: ملاذا لم يقل: )ال تشغلكم(؟ واجلواب: أنَّ من الشُّ
«)2(، وكما قال 

ً
فقد يكون شغاًل يف حق، كما جاء يف احلديث: »إن يف الصالة لُشغال

تعاىل: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پچ )يس: 55(، أما اإلهلاء فمما ال خرَي 
فيه، وهو مذموٌم ىلع وجه العموم، فاختار ما هو أحق بانليه«)3(.

23- قال تعاىل: چ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ          ىئ  چ )اإلنسان(.

قال املاوردي r: »ومجع بني الشاكر والكفور، ولم جيمع بني الشكور والكفور 
-مع اجتماعهما يف معىن املبالغة- َنْفيًا للمبالغة يف الشكر وإثباتا هلا يف الكفر؛ 
ألن شكر اهلل تعاىل ال يُؤَدَّى، فانتفت عنه املبالغة، ولم تَنْتَف عن الكفر املبالغة، 

َفَقلَّ ُشكره؛ لكثة انلعم عليه، وَكُث كفره - وإن قل - مع اإلحسان إيله«)4(.

1( اتلحرير واتلنوير )27/ 295(. 

2( أخرجه ابلخاري )1216(.

3( ملسات بيانية )178- 179(. 

4( انلكت والعيون للماوردي )164/6(. 
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6- املتشابه اللفظي)1(:

اتلطبيق:

چ )ابلقرة(، وقال:  ۈئ ېئ ېئ   ېئ ىئ ىئ ىئ ی     حج   چ  تعاىل:  قال   -1
چٿ  ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڦ چ )إبراهيم(. 

چ ۈئ ېئ ېئ   ېئ ىئ ىئ ىئ ی     حجچ  r: »قوهل تعاىل:  قال ابن كثري 
الكعبة،  بناء  قبل  ألنه  هذا؛  ونَاَسب  آمنًا  بدًلا  ابُلْقَعة  هذه  اجعل  أي:  )ابلقرة(؛ 
وقال تعاىل يف سورة إبراهيم: چ ٿ  ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڦچ 
بَعد  ثانية  ة  َمرَّ )إبراهيم(، ونَاَسب هذا هناك؛ ألنَّه -واهلل أعلَم- كأنَّه وقع داعء 
صغر سنًّا من إِسماعيل 

َ
بناء ابليت واستقرار أهله به، وبعد َمْودِل إسحاق اذلي هو أ

اعء: چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ   بثالث عرشَة سنًة؛ وهلذا قَال يف آخر ادلُّ
ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅچ )إبراهيم: 39(«)2(.

2- قال تعاىل يف سورة ابلقرة: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پپ  پ  ڀ   
ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  
ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  
ڑ   ژڑ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ      ڇڇ   چ   چ     
ک  ک  ک  کگ  گ      گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳڱچ)ابلقرة(، 

1( انظر اإلتقان يف علوم القرآن )3/ 390(.

2( تفسري ابن كثري )425/1(، وانظر: اإلتقان يف علوم القرآن )3/ 394(. 
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وقال بعد ذلك: چ ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  
ڭ   ڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  
ى  ائ   ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئچ)ابلقرة(.

فيف اآلية األوىل قال: چککچ، ويف اثلانية قال: چۇئۇئچ، فما 
وجه ذلك؟

نََواهٍ فناسب انليه عن قُربانِها،   وردت بعد 
َ

r: »ألنَّ األوىل  قال السيويط 
يها وجتاوزها بِأن يُوقَف عندها«)1(. واثلانية بعد أوامر فناسب انليه عن تعدِّ

قال ابن عثيمني r: »قوهل تعاىل: چ ۇئۇئچ؛ أي: ال تتجاوزوها، وقال 
العلماء: إذا اكنت احلدود مما جيب فعله قال تعاىل: چ ۇئۇئچ؛ وأما إذا اكنت 

احلدود من املحرمات فإنه تعاىل يقول:  چ ک  کچ«)2(. 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  چ  تعاىل:  قال   -3
ۀ ۀہ ہ  ہ ہ ھ ھ  ھ ھ ے ے ۓ  ۓ چ )ابلقرة(.

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ     ٴۇ    ۈ   چ  تعاىل:  وقوهل 
ۉ  ې  ې   ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   چ )ابلقرة(.

 قال ابن القيم r: »تأمل كيف َجرَّد اخلرب هنا عن الفاِء فقال: چہ  ہ 
ٴۇ  ۈ  چ  تعاىل:  قوهل  يف  بالفاِء  وقََرنه   ،)262 )ابلقرة:  چ   ھ  ہ 
ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې چ )ابلقرة: 274(، 

1( اإلتقان يف علوم القرآن )394/3(. 

2( تفسري القرآن الكريم )ابلقرة( للعثيمني )3/ 109(.
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فإن الفاَء ادلاخلة ىلع خرب املبتدأ املوصول أو املوصوف ُتْفِهم معىن الرشط واجلزاِء، 
لَة أو الصفة، فلما اكن هنا يقتض   من الصِّ

ُ
وأن اخلرب ُمْستََحّق بما تضمنه املبتدأ

بيان َحرْص الُمَستَِحق للجزاِء دون غريه، جرد اخلرب عن الفاِء، فإن املعىن: أن اذلي 
ينفق ماهل هلل وال َيُمّن وال يُؤذي، هو اذلي يستحق األجر املذكور، ال اذلي يُنِفق 
بيان  مقام  بل  وجزاٍء  مقام رشط  املقام  فليس  بنفقته،  وُيؤذي  وَيُمن  اهلل...  لغري 

للُمْستَِحق من غريه، ويف اآلية األخرى للمستحق دون غريه.

عموم  فَذَكر  وعالنية،  ا  رسًّ وانلهار  بالليل  اإلنفاق  َذَكر  األخرى  اآلية  وىف 
األوقات وعموم األحوال، فأىت بالفاِء يف اخلرب؛ يلدل ىلع أن اإلنفاق يف أي وقت 
وُِجد من يلل أو نهار، وىلع أية حالة وُِجد من رس وعالنية، فإنه سبب للجزاء ىلع 
ر نفقة الليل  لك حال، فليبادر إيله العبد وال ينتظر به غري وقته وحاهل، وال يُؤخِّ
العالنية وقت  بنفقة  ينتظر  الليل، وال  إىل  انلهار  نفقة  انلهار، وال  إىل  إذا حرض 
الس، وال بنفقة الس وقت العالنية، فإن نفقته ىف أي وقت وىلع أي حال وُِجَدت 
سبب ألجره وثوابه، فتدبر هذه األرسار يف القرآن؛ فلعلك ال تظفر بها تمر بك يف 

اتلفاسري، واملنة والفضل هلل وحده ال رشيك هل«)1(.

4 - قال تعاىل يف سورة ابلقرة: چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  
ى  ى      ائ   ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ        ېئ  
ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی    ی  جئ   حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  
ې            ې   ې   چ  إبراهيم:  سورة  ويف  )ابلقرة(،  چ  يب    ىب   مب   خب  
ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ      ۇئۇئ   وئ     وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ          ى   ېى   

ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی   چ )إبراهيم(.

1( طريق اهلجرتني )ص 366(. 
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قال ابن مجاعة r: »إن الَمثَل هنا للعامل، فاكن تقديم َنيْف قُدرته وِصلَتها 
أنسب؛ ألن چ ېئچ من ِصلَة الُقدرة، وآية )إبراهيم(؛ املثل للعمل؛ لقوهل تعاىل: 
أعمال  َمثَل  تقديره:   ،)18 )إبراهيم:  ىرب  ېى   ې  ې  زبې 

اذلين كفروا«)1(.
زبڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ   5- قال تعاىل: ٱ

گ   گ  گ  ڳ  ڳرب )ابلقرة: 282(.
ٱزبڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   وقال تعاىل: 

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  کرب )الطالق: 2(.
زب   گ  گ  ڳ  ڳرب  املال:  تعاىل يف شهادة  »قال   :r القيم  ابن  قال 
2(؛ ألن  )الطالق:  زبڈ  ژ  ژرب  والرجعة:  الوصية  يف  وقال  )ابلقرة:282(، 
لم يكن  فإن  َحّقه،  يرضاه حلفظ  بمن  يأيت  فهو  احلق،  هناك صاحب  الُمْستَْشِهد 
 اكن هو الُمَضيِّع حلقه، وهذا الُمْستَْشِهد يَْستَْشِهد حبق ثابت عنده، فال يكيف 

ً
عدال

 يف نفسه، وأيضا فإن اهلل c قال هناك: زب   گ  
ً

رضاه به، بل ال بد أن يكون عدال
گ  ڳ  ڳرب؛ ألن صاحب احلق هو اذلي حيفظ ماهل بمن يرضاه، وإذا قال 
من عليه احلق: أنا راض بشهادة هذا يلع؛ فيف قبوهل نزاع، واآلية تدل ىلع أنه ُيْقبَل، 
خبالف الرجعة والطالق؛ فإن فيهما حًقا هلل، وكذلك الوصية فيها حق لغائب« اه)2(.
6- قال تعاىل: چ پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  
ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ   چ )آل عمران(، وقال تعاىل:  چ ڃ  ڃ    چ  چ  
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ )آل عمران(.

1( كشف املعاين يف املتشابه من املثاين )120/1(. 

2( إعالم املوقعني )74/1(. 
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 قال ابن كثري r: »قالت يف ُمنَاَجاتها: چ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺچ؛ 
أتزوج،  أن  َعْزيم  من  وال  زوج  بذات  لست  وأنا  الودل مين  هذا  يُوَجد  تقول: كيف 

ولست بغيًّا؟ حاشا هلل. فقال هلا امللَُك -عن اهلل b- يف جواب هذا السؤال: چٿ   
ح ها هنا بقوهل:  ْمر اهلل عظيم، ال يُعِجُزه يشء. وَصَّ

َ
ٿ  ٹ  ٹ  ٹچ؛ أي: هكذا أ

چٹچ ولم يقل: )َيْفَعُل( كما يف قصة زكريا، بل نَصَّ ها هنا ىلع أنه خيلُُق؛ ئلال 
كَّد ذلك بقوهل: چ ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦچ«)1(.

َ
يُبيق ُشبهة، وأ

7- قال تعاىل:   زبۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ     ٴۇۋ  
ەئ   ائائ   ى   ى   ېې   ې     ې   ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ  

ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ      یی  

ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   رب )األنعام(، وقال تعاىل: زب چ  چ   چ  چ  

ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ     ڈ  رب )اإلرساء(.
سورة  يف  وقال  احلاصل.  َفْقِرُكُم  من  تَقتلوهم  وال  »أي:   :r كثري  ابن  قال 
اآلجل؛  يف  َفْقٍر  حصول  خشية  أي:  چڇچ؛  چ  چ   چ  چ  )ُسبَْحاَن(: 
وهلذا قال ُهناك: چى ى ائچ، فبدأ برزقهم؛ ِلالهتمام بهم؛ أي: ال 

ختافوا من فقركم بسببهم، فرزقهم ىلع اهلل«)2(.
ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  چ  چ  تعاىل:  قال   -8
ۓ    ےۓ  ے  ھ        ھ    ھ  ھ  ہ  چ  وقال:  )األعراف(،  چ  ڎڈ 
ڭ   ڭ ڭ ڭ چ )فصلت(، وقال: چڳ ڳ ڱ  ڱ   ڱ  ڱ 
ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ     ہ  ہ ہ ہھ ھ ھھ ے   

ے ۓ    ۓ ڭ چ )اغفر: 56(. 

1( تفسري ابن كثري )44/2(. 

2( السابق )362/3(. 
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الكريم كيف جاء يف االستعاذة  القرآن  ِحْكمة  ل  مَّ
َ
»وتَأ  :r القيم  ابن  قال 

األعراف  يف  العليم  السميع  بلفظ  نراه  وال  وجوده  نعلم  اذلي  الشيطان  من 
ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  چچ  لَت(:  )فُصِّ والسجدة 
ڭ    ۓ    ےۓ  ے  ھ        ھ    ھ  ھ  ہ  چ  )األعراف(،  ڈچ  ڎ 
ڭ ڭڭچ )فصلت(، وجاءت االستعاذة من رش اإلنس اذلين يُؤنَُسون 

وُيرون باألبصار بلفظ: چۓ    ۓچ يف سورة حم املؤمن، فقال: چڳ 
ڳ ڱ  ڱ   ڱ  ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ     ہ  ہ 
ہ ہھ ھ ھھ ے   ے ۓ    ۓ ڭ چ )اغفر(؛ ألن أفعال 
هؤالء أفعال ُمَعايَنة تُرى بابلرص، وأما نزغ الشيطان فوساوس وخطرات يلقيها يف 
باالستعاذة  وأمر  فيها،  العليم  بالسميع  باالستعاذة  فأمر  العلم؛  بها  يتعلق  القلب 

بالسميع ابلصري يف باب ما يُرى بابلرص وُيدرك بالرؤية واهلل أعلم«)1(.

العليم  بالسميع  الوصف  د  كَّ
َ
أ كيف  الكريم  القرآن  رِسّ  »وتأمل   :r وقال 

ر صيغة چڭچ ادلال ىلع تأكيد النِّْسبة واختصاصها، وَعرَّف الوصف باأللف 
ْ
بِذك

والالم يف سورة چٱچ )فصلت(؛ القتضاء املقام هلذا اتلأكيد، وتركه يف سورة 
األعراف الستغناء املقام عنه؛ فإن األمر باالستعاذة يف سورة چٱچ وقع بعد 
ُمَقابَلة إساءة الُميسء باإلحسان إيله، وهذا  األمر بأشق األشياء ىلع انلفس وهو 

اه إال ذو حظ عظيم كما قال اهلل تعاىل. أمر ال يقدر عليه إال الصابرون، وال يُلَقَّ

 والشيطان ال يََدع العبد يفعل هذا، بل يُِريه أن هذا ُذل وعجز، ويَُسلِّط عليه 
عدوه فيدعوه إىل االنتقام ويزينه هل، فإن عجز عنه داعه إىل اإلعراض عنه، وأال 

1( بدائع الفوائد )2/ 239-238(. 
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ييُسء إيله وال حُيِْسن، فال يُْؤثِر اإلحساَن إىل امليسء إال من خالفه وآثر اهلل تعاىل 
وما عنده ىلع َحّظه العاجل.

چہ ھ ھ ھ ھ   فاكن املقام مقام تأكيد وحتريض، فقال فيه: 
چ )فصلت(، وأما يف سورة األعراف فإنه  ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ 
أمره أن يُعرِض عن اجلاهلني، وليس فيها األمر بُمَقابَلة إساءتهم باإلحسان، بل 
باإلعراض، وهذا َسْهل ىلع انلفوس غري ُمْستَْعص عليها، فليس ِحْرص الشيطان 

وَسعيه يف َدفْع هذا كِحرِْصه ىلع َدفْع الُمقابَلة باإلحسان، فقال: چ چ ڇ 
ڇ   ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ )األعراف(«)1(.

وقال يف موضع آخر: »وقال هاهنا: چۓ ڭ ڭ ڭچ )فصلت:36(، 
يف  وقال  ڭچ.  چڭ  يف:  بالالم  وأىت  الفصل،  وبضمري  بـ)إن(،  فأكد 

األعراف: چۓ ڎ ڎچ )األعراف: 200(.

ريد 
ُ
أ يُؤكده  ولم  االسم  جُمرد  ىلع  اقترص  حيث  أنه  أعلم-  -واهلل  ذلك  ورس 

إثبات جُمرد الوصف الاكيف يف االستعاذة واإلخبار بأنه سبحانه يسمع ويعلم، فيسمع 
استعاذتك فيجيبك، ويعلم ما تستعيذ منه فيدفعه عنك؛ فالسمع لكالم الُمستعيذ، 
والعلم بالفعل الُمستعاذ منه، وبذلك حيصل مقصود االستعاذة، وهذا املعىن شامل 
للموضعني، وامتاز املذكور يف سورة فصلت بمزيد اتلأكيد واتلعريف واتلخصيص؛ 
ألن سياق ذلك بعد إنكاره سبحانه ىلع اذلين شكوا يف سمعه لقوهلم وعلمهم به، 
كما جاء يف الصحيحني من حديث ابن مسعود قال: »اجتمع عند ابليت ثالثة نفر: 
فِْقه قلوبهم، فقالوا:  قرشيان وثقيف، أو ثقفيان وقريش، كثرٌي َشْحم بطونهم، قليٌل 

1( السابق )267/2 - 268(. 
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أترون اهلل يسمع ما نقول؟ فقال أحدهم: يسمع إن جهرنا وال يسمع إن أخفينا، فقال 

اآلخر: إن سمع بعضه سمع لكه. فأنزل اهلل b: ٱزبٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڤ    ڦ   ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ             ڃ   ڃ     ڃ  چ  
فجاء  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  رب )فصلت(«)1(؛ 
اتلوكيد يف قوهل: چۓ  ڭ ڭ  ڭچ. يف سياق هذا اإلنكار؛ أي: هو وحده 

اذلي هل كمال قوة السمع وإحاطة العلم، ال كما يظن به أعداؤه اجلاهلون: أنه ال 

ن ذلك أيًضا: أن املأمور به يف  يسمع إن أخفوا، وأنه ال يعلم كثرًيا مما يعملون. وَحسَّ

سورة فصلت َدفْع إساءتهم إيله بإحسانه إيلهم، وذلك أشق ىلع انلفوس من جُمرد 

به بقوهل: ٱزب ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ     اإلعراض عنهم؛ وهلذا َعقَّ

ہ  ہ  ہ  رب )فصلت(، فَحُسن اتلأكيد حلاجة الُمستعيذ.

وآيات  ثبوتها،  وأدلة  كماهل،  صفات  إلثبات  هاهنا  السياق  فإن  وأيًضا، 

ب ذلك بقوهل: زب ۇ  ۇ     ۆ  ۆرب  ربوبيته، وشواهد توحيده؛ وهلذا َعقَّ

)فصلت:37(، وبقوهل: زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پرب )فصلت: 39(«)2(.

چڦ ڄچ )انلحل:121(، وقال:   :n 9- قال تعاىل عن إبراهيم 

چڀ  ٺ ٺ ٺ ٺچ )لقمان: 20(، »فَجَمع انلعمة يف آية انلحل مَجْع 

ىص، وإنما يستطيع اإلنسان معرفة بعضها وشكرها، 
ُ

قِلََّة )أنعم(؛ ألن نعم اهلل ال حت

1( أخرجه ابلخاري )4817، 7521(، ومسلم )2775(.

2( إاغثة اللهفان )96/1- 97(.
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وهو ما اكن من إبراهيم n، فََذَكر مَجْع الِقلَّة يف هذا املقام، أما آية لقمان فجمعها 

مَجْع َكْثة )نَِعَمه(؛ ألنها يف مقام تعداد نعمه وفضله ىلع انلاس مجيًعا«)1(.

ڱچ  ڱ  چڱ  األوىل:  »يف   :r اخلرض  قال  الكهف  سورة  يف   -10

ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   زب  اثلانية:  ويف  )الكهف:79(، 

زب  ى  ائ  ائ  ەئ          ەئ  وئ  وئ    اثلاثلة:  ويف  )الكهف(،  ۆرب 
ۇئ  ۇئ  ۆئرب )الكهف: 82( فما وجه لك واحدة من هذه األلفاظ؟

تعاىل،  اهلل  مع  األدب  سبيل  نفسه ىلع  إىل  أضافه  العيب  ذكر  ملا  إنه  قلت: 

چڱ ڱ ڱچ، وملا ذكر راعية املصالح يف مال ايلتيمني ألجل صالح  فقال: 

c؛ ألن حفظ األبناء وصالح أحواهلم لراعية حق اآلباء  أبيهما أضافه إىل اهلل 

ليس إال هلل c؛ فألجل ذلك أضافه إىل اهلل تعاىل«)2(.

ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   چے   تعاىل:  قال   -11

ېچ  ۉ   ۉ   ۅ  ۅ   ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ    ۆ    ۇ  
)األنبياء(.

 وقال تعاىل: چ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  

ې  ېچ )الصافات(.

1( أرسار ابليان يف اتلعبري القرآين )باب: ابلنية يف اتلعبري القرآين(.

2( تفسري اخلازن )228/4(. 
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قال اإلساكيف r)1(: »للسائل أن يسأل فيقول: هذا يف قصة واحدة، فجاء يف 
موضع: چۉچ )األنبياء:70(، ويف موضع: چ ېچ )الصافات:98(، 

فهل يف لكٍّ من املاكنني ما خيتص باللفظ اذلي خّص به؟
واجلواب أن يقال: أّما يف سورة األنبياء فإن اهلل تعاىل أخرب فيها عن إبراهيم 
n أنه قال: چىئ ىئ ىئ چ )األنبياء:75(، ثم أخرب عن الكفار لّما 
ألقوه يف انلار وأرادوا به كيًدا: چۉ ۉچ )األنبياء:70(، والكيد: 
فاكدهم   ،n إبراهيم  وبني  بينهم  ُماَكيََدة  فذكر  غفلة،  ىلع  تِلُورَد  مرضة  يف  سيع 
أصنامهم  كّس  ألنه  ُماَكيََدتُهم؛  عليهم  واعدت  جتارتهم  فخست  يكيدوه  ولم 
ولم يبلغوا من إحراقه مرادهم، فذكر األخسين؛ ألنهم خسوا فيما اعملهم به 

ضيفت إيلهما.
ُ
واعملوه من الُماَكيَدة اليت أ

وأما اآلية اليت يف سورة الصافات فإن اهلل تعاىل أخرب عن الكفار فيها بما 
اقتىض من األسفلني، وهو أنه قال: چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅچ، فبنوا 
ُجوها، فلما َعلَوا ذلك  َجَّ

َ
هل بناء اعيلًا ورفعوه فوقه لريموا به من هناك إىل انلار اليت أ

ادلنيا وَسُفل  هِلُكوا يف 
ُ
أ ابلناَء وحّطوه منه إىل أسفل، اعدوا هم األسفلني؛ ألنهم 

ْخرى، واهلل تعاىل نّج نبّيه n وأعاله عليهم، فانقلب اعيل أمرهم يف 
ُ
أمرهم يف األ

 .n صعود ابلناء وسافل أمر إبراهيم
فلّما ُحّط إىل انلار، صار ذلك َسافِاًل، وأمر انليب n اعيلًا؛ فذللك اختصت 

هذه اآلية بقوهل: چ ې  ې ې چ  )الصافات(«)2(.

1( هو: حممد بن عبد اهلل اخلطيب اإلساكيف، أبو عبد اهلل، اعلم باألدب واللغة، من أهل أصبهان. اكن 
از أو الصانع- ثم خطيبًا بالرّي. تويف سنة: 420ه. انظر: الوايف بالوفيات )3/ 271(،  إساكفًا -يُقال للَخرَّ

واألعالم للزريلك )6/ 228-227(.

2( درة اتلنيل )1/ 905- 906(. 



155

12- قال تعاىل: چڇ ڇ ڇ     ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک چ )القصص(.

وقال: چ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ )الفرقان(.

 قال ابن القيم r: »واكن َرفْع السالم ُمتعينًا؛ ألنه حاكية ما قد وقع، ونَْصب 
السالم يف آية الفرقان ُمتعينًا؛ ألنه تعليم وإرشاد ملا هو األكمل واألوىل للمؤمن 

أن َيْعتَِمَده إذا خاطبه اجلاهل«)1(.

13- قال تعاىل: چ  ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦڄ ڄ  ڄڄ  ڇچ )سبأ(.

ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ       ۈ   ۆ   چ  وقال: 
ۈئ   ۈئ   ۆئۆئ   ۇئ   وئۇئ    وئ      ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې    

ېئېئچ )يونس(.

قال ابن القيم r: »هل يظهر فرق بني قوهل تعاىل يف سورة يونس: چۆ ۈ 
يف  قوهل  وبني  )يونس:31(،  چ  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ     

سورة سبأ: چ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦڄ ڄ  ڄچ )سبأ:24(؟

َفتََدبَّر السياق جتده  فَْرقًا،  قيل: هذا من أدق هذه املواضع وأغمضها وألطفها 
نَِقيًضا ملا وقع، فإن اآليات اليت يف يونس ِسيَقت َمَساق االحتجاج عليهم بما أقروا 
به ولم يمكنهم إنكاره، من كون الرب تعاىل هو رازقهم ومالك أسماعهم وأبصارهم 
ين  وُمَدبِّر أمورهم وغريها، وخُمِْرج اليح من امليت وامليت من اليح، فلما اكنوا ُمِقرِّ
غريه،    هلإ  ال  اذلي  اهلل  هو  هذا  فاعل  أن  عليهم،  به  االحتجاج  َحُسن  لكه،  بهذا 

1( بدائع الفوائد )2/ 160(. 
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وال  هذا  من  شيئًا  يملكون  ال  رشاكء  هل  وجيعلون  غريه  معه  يعبدون  فكيف 
يستطيعون فِْعل يشء منه؟! وهلذا قال بعد أن َذَكر ذلك من شأنه تعاىل: چۇئ 
ون بذلك وال جيحدونه، فال بُد أن يكون املذكور مما  ۆئ چ؛ أي: ال بُد أنهم يُِقرُّ
ين بنول الرزق  ون به، والُمَخاَطبون الُمْحتَج عليهم بهذه اآلية إنما اكنوا ُمِقرِّ يُِقرُّ
ين وال اعملني بنول  من قِبَل هذه السماء اليت يشاهدونها باحلس، ولم يكونوا ُمِقرِّ
فردت لفظ 

ُ
الرزق من سماء إىل سماء حىت تنتيه إيلهم، ولم يَِصل علمهم إىل هذا، فأ

السماء هنا، فإنه ال يمكنهم إنكار ميجء الرزق منها، ال سيما والرزق هاهنا إن 
اكن هو املطر فمجيئه من السماء اليت يه السحاب، فإنه يَُسمَّ سماء؛ ِلُعلُوِّه، وقد 

أخرب سبحانه أنه بََسط السحاب يف السماء بقوهل: چۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ 
إنما هو مبسوط يف جهة  والسحاب  )الروم: 48(،  چ  ۇ  ۆ ۆ ۈ    ۈ 

العلو ال يف نفس الفلك، وهذا معلوم باحلس فال يُلتفت إىل غريه.

السماء؛  إفراد  إال  فيه  يصلح  لم  عليهم،  االحتجاج  ر 
ْ
بِذك هذا  انتظم  فلما 

ون بما ينل من فوق ذلك من األرزاق العظيمة للقلوب واألرواح، وال  ألنهم ال يُِقرُّ
بد من الويح اذلي به احلياة احلقيقية األبدية، وهو أوىل باسم الرزق من املطر اذلي 
به احلياة الفانية الُمنَْقِضية، فما ينل من فوق ذلك من الويح والرمحة واأللطاف 
ْفل من أعظم  واملوارد الربانية واتلََّنُّالت اإلهلية وما به قَِوام العالَم الُعلوي والسُّ
أنواع الرزق، ولكن القوم لم يكونوا ُمقرين به، فُخوِطبوا بما هو أقرب األشياء 

إيلهم حبيث ال يمكنهم إنكاره.

ر إقرارهم بما ينل من السموات؛ 
ْ
وأما اآلية اليت يف سورة سبأ، فلم ينتظم بها ِذك

ون، فقال:  َمر رسوهل بأن يتوىل اجلواب فيها، ولم يذكر عنهم أنهم الُمجيبون الُمِقرُّ
َ
وهلذا أ

چ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦڄ ڄ  ڄ چ، ولم َيُقل: چفسيقولون اهللچ، فأمر 
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تعاىل نبيه g أن جُييب بأن ذلك هو اهلل وحده اذلي ينل رزقه ىلع اختالف أنواعه 
ومنافعه من السموات السبع. وأما األرض فلم يَْدُع السياق إىل مجعها يف واحدة من 

االثنني؛ إذ يُقر به لك أحد مؤمن واكفر وَبر وفاجر«)1(.

14 - قال تعاىل: چ ڻ ڻ ڻ  ۀ ۀ     ہ ہ چ )الواقعة(.

وقوهل سبحانه: چٴۇ  ۋ ۋ ۅ ۉچ  )الواقعة(.

الالم  أن  املعىن:  فرأيت  الالم وخروجها،  »تأملت  دخول   :r هبرية  ابن  قال 
ڳ  چڳ  واملعىن:  احلال.  يف  ال  َبْعد  فيما  أي:  َبنَّك؛  رْضِ

َ
أل تقول:  لالستقبال؛  تقع 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀچ )الواقعة(؛ أي: يف 
ُمْستَْقبَل الزمان إذا تم فاستحصد، وذلك أشد العذاب؛ ألنها حالة انتهاء تعب الزارع 

يْن عليه؛ لرجاء القضاء بعد احلصاد، مع فراغ ابليوت من األقوات. واجتماع ادلَّ

وأما يف املاء، فقال: چ ٴۇ ۋ ۋ ۅچ )الواقعة: 70(؛ أي: اآلن؛ ألنا لو 
رنا ذلك، لرشب العطشان وادخر اإلنسان«)2(. خَّ

َ
أ

)املجادلة(،  ۇچ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ   ۓ  ے  چ  تعاىل:  قال   -15
ېى  ې  ې   ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  چ  وقال: 

ى    ائ ائ ەئچ )املجادلة(.

قال اإلساكيف r: »للسائل أن يسأل عن خاتميت اآليتني، وهما: چڭ ڭچ 
وچائ ائچ وعما أوجب اختصاص لك واحدة منهما بما ُذِكر فيها؟

1( السابق )1/ 118-117(.

2( ذيل طبقات احلنابلة )151-150/2(. 
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وىل: چ ھ ھ  ھ ھ چ؛ أي: يُبني 
ُ
ا قال يف األ واجلواب أن يُقال: لَمَّ

ها ِلِعبَاِده، ثُم َسمَّ َمن لم  لكم ذلك تلؤمنوا باهلل ورسوهل، وَذَكر احلدود اليت َحدَّ
َده بالعذاب الُموِجع الُمبَالغ فيه، وهو ما خُيوّف اهلل تعاىل به  يُؤِمن اكفًرا باسمه وتَوَعَّ

عباده، نعوذ باهلل منه.

چ؛  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  چ  قبله:  فألن  ائچ  ائ  چ   قوهل:  وأما 
غري  ِحْزًبا  آثر  َمن  جزاء  الَكبْت  فجعل  واجلزاء،  الرشط  الفعلني  معىن  فَُضمِّن 
والَقْهر  ُب 

ْ
الَغل وقيل:  اإلذالل،  والَكبْت:  َحّدهما،  غري  ا  وَحدًّ ورسوهل،  اهلل  ِحْزب 

واتلَّْخِييب؛ ولك ذلك ُمتََقارِب«)1(.

16- قال تعاىل: چ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ چ )اذلاريات(، ويف سورة 
املعارج: چ گ گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ چ )املعارج(.

 قال الغرنايط r: »يُسأل عن وجه زيادة الصفة يف سورة املعارج من قوهل: 
چڳچ وسقوط ذلك يف اذلاريات؟ وهل اكن ُينَاِسب عكس الوارد؟

مها ُمتَِّصاًل بها قوهل تعاىل: چژ   واجلواب، واهلل أعلم: أن آية املعارج قد َتَقدَّ
ژ  ڑ چ )املعارج(، والُمراد بالصالة هنا: املكتوبة، وأيًضا ُيْقَرن بها يف آي 

ون احلق املعلوم يف آية املعارج.  الكتاب الزاكة املفروضة، وبها فَسَّ الُمفسِّ

رة معلومة.  قال الزخمرشي: ألنها ُمَقدَّ

ِريد 
ُ
ر معلوم وقتًا ونَِصابًا ووجوًبا غريها، فلما أ قلت: وليس يف املال حق ُمَقدَّ

تبع بوصف حُيِْرز املقصود«)2(.
ُ
باحلق هنا الزاكة أ

1( درة اتلنيل )1258-1257/1(. 

2( مالك اتلأويل )450/2(. 
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17- قال تعاىل: چٱ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ   ڀ   ٺ  
ٺ   ٺ  ٺ  چ )املعارج(. 

وقال تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ )الرمحن(.

وقال تعاىل: چ گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ )الشعراء(.

وقال تعاىل: چ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ )املزمل(.

ق والَمْغرِب يف القرآن تارة جمموعني، وتارة  قال ابن القيم r: »َميجء الَمرْشِ
ُمثَنَّيني، وتارة ُمْفَردين؛ الختصاص لك حمل بما يقتضيه من ذلك؛ فاألول كقوهل: 

چ ٱ ٻ ٻ    ٻ ٻچ )املعارج: 40(، واثلاين كقوهل: چ ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٻ پ پ پ پ ڀ چ )الرمحن(، واثلالث كقوهل: چڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ   ڈ ژ ژ ڑ چ )املزمل(. 

ُل هذه احلكمة ابلالغة يف َتَغايُر هذه املواضع يف اإلفراد واجلمع واتلثنية  مُّ
َ
َفتَأ

من  تنيل  وأنه  وجالتله،  الكريم  القرآن  عظمة  ىلع  ُيْطِلعك  َمَوادِّها،  حبسب 
حكيم محيد. 

فحيث مُجَِعت، اكن الُمراد بها َمَشاِرق الشمس وَمَغاِربها يف أيام السنة؛ 
ويه ُمتعددة. 

ق والَمْغرِب.  ُفيَق الَمرْشِ
ُ
فردت اكن الُمراد أ

ُ
وحيث أ

تَبتدئ  فإنها  وَمْغِربيهما،  وُهبوطها  ُصعودها  َق  َمرْشِ الُمراد  اكن  نّيا 
ُ
ث وحيث 

ق ُصُعوِدها، وينشأ منه  وِْجها وارتفاعها، فهذا َمرْشِ
َ
صاعدة حىت تنتيه إىل اغية أ

ق  وَمرْشِ واحًدا،  قًا  َمرْشِ جبُملته  ُصعودها  ق  َمرْشِ فجعل  والشتاء.  اخلريف  فصال 
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يف  هذه  اختالف  وجه  فهذا  َمْغِرباها؛  وُيقابِلها  واحًدا،  قًا  َمرْشِ جبُملته  ُهبوطها 
اإلفراد واتلثنية واجلمع. 

َر أحًدا تعرض هل وال فتح 
َ
وأما وجه اختصاص لك موضع بما وقع فيه، فلم أ

يَاق، فتأمل ُوُروده ُمَثىنًّ يف سورة الرمحن؛ ملا اكن  بابه، وهو حبمد اهلل َبنيِّ من السِّ
اخللق  وهما  اإلجياد:  نوع   

ً
أوال فََذَكر  الُمزَْدوََجات،  املثاين  َمَساق  السورة  َمَساق 

َذَكر  ثم  والقمر،  الشمس  وهما  نوره:  وَمْظَهري  العالم  ايَج  رِسَ َذَكر  ثم  واتلعليم، 
نَْوَع انلبات، ما قام منه ىلع ساق وما انبسط منه ىلع وجه األرض: وهما انلجم 
َذَكر نَوَع السماء املرفوعة واألرض املوضوعة، وأخرب أنه رفع هذه  والشجر، ثم 
فأمر  امليان،  يف  والظلم  العدل  َذَكر  ثم  امليان،  ر 

ْ
ِذك بينهما  َط  ووسَّ هذه  ووضع 

بالعدل ونه عن الظلم، ثم َذَكر نَوَع اخلارج من األرض: وهما احلبوب واثلمار، 
ق نوع امللكفني: وهما نوع اإلنسان ونوع اجلان، ثم َذَكر نوع الَمرِشقَني 

ْ
ثم ذكر َخل

ونَوَع الَمْغِربني، ثم ذكر بعد ذلك ابلحرين: امللح والعذب.

ر  ق والَمْغرِب يف هذه السورة وجاللة وُرودهما ذللك، وقدِّ فتأمل ُحْسن تثنية الَمرْشِ

موضعهما اللفظ ُمْفَرًدا وجممواًع، جتد السمع يَنْبُو عنه، ويشهد العقل بُمنَافََرته للنَّْظم. 

ر الليل وانلهار، 
ْ
ا تقدمهما ِذك ِمّل؛ لمَّ ثم تأمل وُرودهما ُمْفَردين يف سورة الُمزَّ

ر 
ْ
 g بقيام الليل، ثم أخربه أن هل يف انلهار َسبًْحا طوياًل، فلما تقدم ِذك

َ
َمر رسوهل

َ
فأ

ق  ر الَمرْشِ
ْ
ب ذلك بِذك ر انلهار وما يكون منه فيه، َعقَّ

ْ
ِمر به فيه، وِذك

ُ
الليل وما أ

والَمْغرِب الذلين هما َمْظَهر الليل وانلهار، فاكن وُروُدهما ُمَفردين يف هذا السياق 

أحسن من اتلثنية واجلمع؛ ألن ظهور الليل وانلهار هما واحد، فانلهار أبًدا يظهر 
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ق، والليل أبًدا يظهر من الَمْغرِب)1(. من الَمرْشِ

ثم تأمل جميئهما جمموعني يف سورة املعارج يف قوهل: چٱ ٻ ٻ    ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀ ڀ    ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ چ )املعارج(، ملا اكن هذا الَقَسم 
يف سياق َسَعة ربوبيته وإحاطة قُدرته، والُمقَسم عليه أرباب هؤالء، واإلتيان خبري 
آياته  أحد  يه  اليت  الشمس  انتقال  ِنهما  تَلَضمُّ والَمَغارِب؛  الَمَشاِرق  َذَكر  منهم؛ 
فَمن  وَمْغرِب،  ق  َمرْشِ يف  يوم  لك  وترصيفها  هلا  سبحانه  وَنْقله  الكبرية  العظيمة 
ل هؤالء وينقل إىل أمكنتهم خرًيا منهم، وأيًضا فإن  فعل هذا كيف يُعِجزه أن يُبدِّ
تأثري َمَشاِرق الشمس وَمَغاِربها يف اختالف أحوال انلبات واحليوان أمر مشهور، 
ل أجسام انلبات وأحوال احليوانات  وقد جعل اهلل تعاىل ذلك حبكمته سببًا تِلَبَدُّ
وانتقاهلا من حال إىل غريه، ويبدل احلر بالربد والربد باحلر، والصيف بالشتاء والشتاء 
ل أحوال احليوان وانلبات والرياح واألمطار واثللوج وغري  بالصيف، إىل سائر َتبَدُّ
الت واتلَّغريات الواقعة يف العالم بسبب اختالف َمَشاِرق الشمس  ذلك من اتلَّبَدُّ
وَمَغاِربها، اكن ذلك تقدير العزيز العليم، فكيف ال َيْقِدر مع ما يَْشَهُدونه من ذلك 
يليق  چ ٺ ٺ ٺچ، فال  بقوهل:  املعىن  ل خرًيا منهم، وأكد هذا  يُبدِّ أن  ىلع 

بهذا املوضع سوى لفظة اجلمع.

ر 
ْ
ِذك املقصود  اكن  ملا  اإلفراد؛  بلفظ  والَمْغرِب  ق  الَمرْشِ فََذَكر  ل  مِّ الُمزَّ سورة  يف  »وأما  أيًضا:  وقال   )1

ق والَمْغرِب وحده، فكذلك حُيِب أن يتفرد بالربوبية  ربوبيته ووحدانيته، وكما أنه َتَفرَّد بربوبية الَمرْشِ
ق والَمْغرِب رب سواه، فكذلك ينبيغ أال ُيتََّخذ هلإ وال وكيل سواه.  واتلولك عليه وحده، فليس للَمرْشِ

چگ گ گ  چڦ ڦ ڦڄچ )الشعراء(، فقال:  وكذلك قال موىس لفرعون حني سأهل: 
تنبيه ىلع  والَمَغارِب  للمشارق  ربوبيته سبحانه  )الشعراء(، ويف  گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱڱچ 
ربوبيته السموات وما حوته من الشمس والقمر وانلجوم، وربوبيته ما بني اجلهتني، وربوبيته الليل 

وانلهار وما تضمناه...« اه. اتلبيان يف أقسام القرآن )ص 195- 196(. 
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ٺ  چ  قوهل:  يف  جمموعة  الصافات  سورة  يف  أيًضا  جاءت  كيف  تأمل  ثم 
مجلة  مع  جاءت  ا  لَمَّ )الصافات(،  ٿچ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
جميئها  األحسن  اكن  بينهما،  وما  واألرض  السموات  ويه  الُمتعددة  املربوبات 

د.  جمموعة؛ يلنتظم مع ما تقدم من اجلمع واتلََّعدُّ
ثم تأمل كيف اقترص ىلع الَمَشارِق دون الَمَغارِب؛ القتضاء احلال ذللك، 
فه وَمَعاِشه  فإن الَمَشاِرق َمْظَهر األنوار وأسباب انتشار احليوان وحياته وترََصُّ
ثم  ابلعث،  ُمنِْكري  الرد ىلع  مه بني يدي  َفَقدَّ َمْشُهود،  إنشاء  فهو  وانبساطه، 
ب نَِبّيه من تكذيبهم واستبعادهم ابلعث بعد املوت، ثم قرر ابلعث  َذَكر تَعجُّ
وحاهلم فيه، واكن االقتصار ىلع ذكر املشارق هاهنا يف اغية الُمناَسبة للغرض 

املطلوب واهلل أعلم«)1(.
نَّة إال ىلع  18- قال شيخ اإلسالم r: »الرشَّ لم يُضف إىل اهلل يف الكتاب والسُّ
ا بطريق العموم؛ كقوهل: چ ک  ک ک گچ )الزمر:62(،  أحد وجوه ثالثة: إمَّ
ا  بب؛ كقوهل: چ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤچ )الفلق:2(، وإمَّ ا بطريقة إضافته إىل السَّ وإمَّ

أن ُيذف فاعله؛ كقول اجلن: چ ڭ ۇ ۇ  ۆ     ۆ  ۈ   ۈ ٴۇ   ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉچ )اجلن(، وقد مجع يف الفاحتة )األصناف اثلالثة( فقال: چ پ پ پ 
پ ڀ  چ وهذا اعم، وقَال: چڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ  
ڄچ فحَذف فاعل الغضب. وقال: چ ڄ ڄچ  فأضاف الضالل إىل املخلوق. 
چ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئچ )الشعراء:80(، وقول اخلرض:  ومن هذا قول اخلليل: 
چڱ ڱ ڱ چ )الكهف:79(، چ ۓ ۓ ڭڭڭڭۇۇۆچ 

)الكهف:81(، چىائائەئەئچ )الكهف:82(«)2(.

1( بدائع الفوائد )1/ 121-123(. وانظر: اتلبيان يف أقسام القرآن )ص 194- 196(.

2( جمموع الفتاوى )511/8-512(. وانظر: منهاج السنة )143/3(، )410/5(. 
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7- دالالت اجلملة )االسمية والفعلية(:

اتلطبيق:

ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   چ  تعاىل:  قال   -1
ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  

ڇ   ڇ  چ )ابلقرة(.

املستقبل،  بلفظ  چڇچ  ذكر  لم  قيل:  »إن   :)1(r األصفهاين  قال 
وچچچ بلفظ املايض؟ قيل: تنبيًها ىلع ما قال انليب g: »من سّن ُسّنة حسنة، 
فله أجرها وأجر من عمل بها، وَمن سّن ُسنة سيئة، فعليه وِْزُرها ووِْزُر من عمل 
الفاسدة  َفنَبَّه باآلية أن ما أضلّوه وأثبتوه من اتلأويالت  القيامة«)2(،  بها إىل يوم 

.)3(»
ً

 فحاال
ً

اليت يعتمدها اجلهلة هو اكتساب ِوْزر يكتسبونه حاال

ے  ھے  ھ  ھ    ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ  تعاىل:  قال   -2
ۋ     ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ۅ ۅ ۉ       ۉ ې ې چ )ابلقرة(.

قال ابن كثري r: »قال الزخمرشي يف قوهل: چ ۅ ۉۉ ېچ: 
أيًضا؛ ألنهم  املستقبل  وَْصَفهم يف  بذلك  أراد  قتلتم(؛ ألنه  )وفريًقا  يقل:  لم  إنما 

ل، أبو القاسم األصفهاين )أو األصبهاين( املعروف بالراغب، أديب،  1( هو: احلسني بن حممد بن الُمَفضَّ
من احلكماء العلماء. من أهل )أصبهان( سكن بغداد، واشتهر، حىت اكن ُيْقَرن بالغزايل، تويف سنة: 

502ه. انظر: سري أعالم انلبالء )18/ 120(، األعالم للزريلك )2/ 255(.

2( رواه مسلم )1017(. مع اختالف يسري يف اللفظ.

3( تفسري الراغب )241/1(.
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ة 
َ
ل

ْ
ك

َ
حاولوا قتل انليب g بالسم والسحر، وقد قال n يف مرض موته: »ما زالت أ

ْبَهرِي«)1(«)2(.
َ
خيرب ُتَعاوُِدين؛ فهذا أوان انقطاع أ

األثر  ذلك  تأثري  ظهر  بالشهادة،  إكرامه  اهلل  أراد  »فلما   :r القيم  ابن  قال 
ألعدائه  تعاىل  قوهل  رِسّ  وظهر   ،

ً
مفعوال اكن  أمًرا  اهلل  يلقض  م؛  السُّ من  الاكمن 

ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  چۆ  ايلهود:  من 
ېچ، فجاء بلفظ چۉچ باملايض اذلي قد وقع منه وحتقق، وجاء بلفظ 

چ ېچ باملستقبل اذلي يتوقعونه، وينتظرونه، واهلل أعلم«)3(.

ائ ەئ ەئ وئ    وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ     ۈئ ۈئ  چ  3- قال تعاىل: 
ېئ ېئ ېئچ )األنفال(.

باالسم:  بعده  وجاء  چ،  وئ      چ  بالفعل:  اآلية  صدر  يف  جاء  »فقد 
بقاء  العذاب، خبالف  من  ثابتًا  مانًعا  االستغفار  أنه جعل  وذلك  چۈئچ؛ 

الرسول بينهم فإنه -أي العذاب- َمْوقُوت ببقائه بينهم؛ فذكر احلالة اثلابتة بالصيغة 

وقيل: هما  ْبَهَران. 
َ
أ الظهر، وهما  ِعْرق يف  ْبَهر: 

َ
واأل  .)4428( بنحوه يف صحيحه  ابلخاري  أخرجه   )1

َحاَلن الذلان يف اذلراعني. وقيل: هو ِعْرق ُمْستَبِْطٌن القلب، فإذا انقطع لم تبق معه حياة. وقيل: 
ْ
ك

َ
األ

ْبَهر ِعْرق َمنَْشُؤه من الرأس ويمتد إىل القدم، وهل رشايني تتصل بأكث األطراف وابلدن، فاذلي يف 
َ
األ

ق فيسم فيه الوريد، 
ْ
الرأس منه يَُسمَّ انلَّأَمة، ومنه قوهلم: أسكَت اهلل نَأَمته؛ أي: أماته، ويمتد إىل احلَل

بْهر، ويمتد إىل الظهر فيسم الَوِتني، والفؤاد ُمَعلَّق به، ويمتد إىل الَفِخذ 
َ
ويمتد إىل الصدر فيسم األ

افِن. انلهاية البن األثري )18/1(، م: )أبهر(. فيسم النََّسا، ويمتد إىل الساق فيسم الصَّ

2( تفسري ابن كثري )323/1(، مع ُمَغايَرة يف عبارة الزخمرشي يف الكشاف )1/ 163(.

3( زاد املعاد )113/4(. 



165

ی    ی   چ  تعاىل:  قوهل  نظري  الفعلية، وهو  بالصيغة  الَمْوقُوتة  واحلالة  االسمية، 
چ )القصص(؛ فالظلم من األسباب  ی  ی     جئ   حئ  مئ  ىئ   
اثلابتة يف إهالك األمم، فجاء بالصيغة االسمية لدلاللة ىلع اثلبات، ثم انظر كيف 
جاءنا بالظلم بالصيغة االسمية أيًضا دون الفعلية، فقال: چ حئ  مئ  چ، 
ا فيهم، غري  ولم يقل: )يظلمون(؛ وذلك معناه: أن الظلم اكن وصًفا ثابتًا هلم، ُمْستَقرًّ

يِّئ. طارئ عليهم، فاستحقوا اهلالك بهذا الوصف السَّ

العذاب عنهم باستغفارهم، ولو لم يكن وصًفا  أنه يرفع  فانظر كيف ذكر 
ثابتًا فيهم، وأنه ال يهلكهم إال إذا اكن الظلم وصًفا ثابتًا فيهم، فإنه جاء باالستغفار 
بالصيغة الفعلية: چېئ  چ، وجاء بالظلم بالصيغة االسمية: چ مئچ، 

فانظر إىل رمحة اهلل c خبلقه«)1(. 

ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ    ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  چڭ  تعاىل:  قال   -4
ۅ ۉ ۉ ې     ې ې چ )هود(.

َضيِف  َسالِم  نَْصب  يف  السِّ  -وهو  العارش  السؤال  »أما   :r القيم  ابن  قال 
إبراهيم املالئكة، وَرفِْع َسالِمه-: فاجلواب: أنك قد َعرفَت قول انلَُّحاة فيه، أن َساَلم 
اَلم يدل ىلع: )َسلَّْمنا عليك سالًما(،  ن مُجلة فعلية؛ ألن نَْصب السَّ املالئكة تََضمَّ
ن مُجلة اسمية؛ ألن َرْفَعه يدل ىلع أن املعىن: )َسالٌم عليكم(.  وسالم إبراهيم تََضمَّ
د، فاكن  ر، والفعلية تدل ىلع احلُُدوث واتلَُّجدُّ واجلملة االسمية تدل ىلع اثلبوت واتلََّقرُّ
َسالمه عليهم أكمل من سالمهم عليه، واكن هل من مقامات الرد ما يليق بمنصبه 

g، وهو مقام الفضل؛ إذ َحيَّاهم بأحسن من حتيتهم. هذا تقرير ما قالوه...«.

1( اتلعبري القرآين )ص26(.
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إبراهيم  r: »فحصل من الفرق بني الكالمني يف حاكية َساَلم  إىل أن قال 
ا، وهو أن قوهل: )َسالٌم عليكم(  وَرفِْعه ونَْصب ذلك إشارة إىل معىن لطيف جدًّ
من دين اإلسالم، الُمتَلىَقَّ عن إمام احلنفاء وأيب األنبياء، وأنه من ِملَّة إبراهيم اليت 
أمر اهلل بها وباتِّباِعها، فحىك نلا قوهل؛ يلحصل االقتداء به واالتباع هل، ولم حَيِْك 

قول أضيافه، وإنما أخرب به ىلع اجلملة دون اتلفصيل، واهلل أعلم«)1(.

8- ما يرجع إىل ترصيف اللفظ:

اتلطبيق:

ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ     ہ   ہ   چہ   تعاىل:  قال 
ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  چ )ابلقرة(.

قال ابن اعشور r: »من لطائف اللغة العربية: أن مادة االتصاف بالِكرْب لم 
جتئ منها إال بصيغة )االستفعال( أو )اتلََّفعُّل(؛ إشارة إىل أن صاحب صفة الِكرْب 

ا«)2(. ال يكون إال ُمتََطلِّبًا الِكرْب، أو ُمتَلَكًِّفا هل، وما هو بكبري حقًّ

1( بدائع الفوائد )158-157/2(. 

2( اتلحرير واتلنوير )425/1(.
 ،)  وهذا إنما يَْصُدق يف حق املخلوق. لكن يُْشلِك عليه ما يَُضاف إىل اهلل تعاىل، فمن أسمائه )الُمتََكربِّ

. وليس ذلك مما هل اتصال باتلَّلَكُّف. ن لصفة اتلََّكربُّ وهو ُمتََضمِّ
مع أن ابن اعشور نفسه قال يف هذا املوضع من كتابه: »االستكبار: يعين الزتايد يف الِكرْب؛ ألن السني 

واتلاء يف قوهل: )استكرب( للمبالغة ال للطلب« اه.



167

معىن  احلرف  واتلضمني)1( )تضمني  ودالالتها،  احلروف،  معاين  إىل  يرجع  ما   -9

احلرف، وتضمني الفعل -أو ما يف معناه- معىن فعل آخر أو ما يف معناه(:

اتلطبيق:

1- قال تعاىل: چ ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ )الفاحتة(.

ن اإليصال إىل الغاية  ي بـ)إىل(، تََضمَّ قال ابن القيم r: »فِْعل اهلداية مىت ُعدِّ

باليشء  اتلخصيص  ن  تََضمَّ بـ)الالم(،  ي  ُعدِّ ومىت  الغاية،  حبرف  فأىت  املطلوبة؛ 

املطلوب، فأىت بـ)الالم( ادلالة ىلع االختصاص واتلعيني، فإذا قلت: َهديتُه لكذا، 

ن املعىن  فُِهَم معىن: ذكرته هل، وجعلته هل، وهيأته، وحنو هذا، وإذا تعدى بنفسه، تََضمَّ

اجلامع ذللك لكه، وهو اتلََّعرُّف وابليان واإلهلام؛ فالقائل إذا قال: چٹ   ٹ  

فَُه إياه، وُيبينه هل، وُيلهمه إياه، وُيقدره  ٹ  ڤ  چ، هو طالب من اهلل أن ُيَعرِّ
مه وإرادته والقدرة عليه، فَجرد الفعل من احلرف، وأىت 

ْ
عليه، فيجعل يف قلبه ِعل

ي حبرف، َتَعنيَّ معناه  ن هذه املراتب لكها، ولو ُعدِّ به جُمرًدا ُمعدى بنفسه؛ يلَتََضمَّ

ص حبسب معىن احلرف، فتأمله؛ فإنه من دقائق اللغة وأرسارها«)2(. َصَّ وختَ

1( هو: إرشاب اللفظ معىن لفظ آخر وإعطاؤه حكمه؛ تلصري اللكمة تُؤَدِّي ُمؤَدَّى لكمتني. انظر: رشح 
ُمؤَدَّى فعل آخر -أو ما يف  يُؤَدِّي فعل -أو ما يف معناه-  أو أن  ابن مالك )1/ 446(.  األشموين أللفية 
معناه- َفيُْعطى حكمه يف اتلعدية واللزوم. انظر انلحو الوايف )2/ 169-170(. وهذا اتلعريف هو اذلي 

ارتضاه املجمع اللغوي يف القاهرة. وللتوسع: ينظر: انلحو الوايف )564/2(.

2( بدائع الفوائد )21-20/2(.
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2- قال تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  
ٿ                  ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ       ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  
ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  
ڇڇ   ڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  
ڑ   ڑ   ژ     ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ  

ک  ک  ک  ک   چ )املائدة(.

چەئ  قوهل:  نَظرُي  چڀٺٺچ،  تعاىل:  فقوهل 
وئ  وئ ڇچ.

َن  قال ابن تيمية r: »فإذا قيل: فامسحوا برؤوسكم وبوجوهكم، ُضمِّ
شيئًا  وبوجوهكم  برؤوسكم  تُلِصُقون  أنَّكم  فأفاد  اإللصاق،  معىن  املسح 

بهذا املسح.

عيد بالوجه وايلد؛ وهلذا  وهذا يُفيد يف آية اتليمم: أنَّه ال بد أن يَلتصَق الصَّ
قال: چەئوئ  وئ ڇچ«)1(.

3- قال تعاىل: چ ې  ې ى ى ائ ۆئ  چ )األنبياء(.

»لم َيُقل: يُسارُِعون إىل اخلريات؛ ألن عملهم اآلن خري، وهم َسيَُسارِعون فيه؛ 
أي: سييدونه؛ إذن: إْن سارعَت إىل يشء كأنه لم يكن يف بالك، ولكنك َستُْسِع 

 ثم تزيد يف فعل اخلري«)2(.
ً

إيله، ولكن َسارَْعَت يف اخلري، فكأنك يف اخلري أوال

1( جمموع الفتاوى )1/ 277(، )21/ 124(.

2( تفسري الشعراوي )5163/9(. 
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ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ    ڀ   چڀ   تعاىل:  قوهل   -4

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڄ   چ )احلج(.

ى فِْعل اإلرادة هاهنا بابلاء، وال يُقال:  قال ابن القيم r: »فتأمل كيف َعدَّ

« فإنه ُيَقال: َهممت بكذا، فتوعد َمن  أردت بكذا إال ملا ُضمِّن معىن فِْعل »َهمَّ

َهمَّ بأن يظلم فيه بأن يُِذيقه العذاب األيلم«)1(.

4- قال تعاىل: چڃ    ڃ ڃ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ چ )سبأ(.

، و چ چچ يف جانب   قال الزركيش r: »فاستُعِملَت چ ڃ چ يف جانب احلقِّ

ابلاطل؛ ألنَّ صاحَب احلقِّ كأنَّه ُمستَْعٍل يَرقُُب َنَظُره كيف شاء، ظاهَرٌة هل األشياء، 

ه!«)2(. وصاحُب ابلاطِل كأنَّه ُمنغِمٌس يف ظالٍم وال يَدري أين تَوجَّ

5- قال تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  چ )اإلنسان(.

َن  قال ابن تيمية r: »فإنَّه لو قيل: يرَشب منها لم تَدل ىلع الرِّي، فَُضمِّ  

أنَّه رُشٌب حَيصُل  فأفاد ذلك  چٻ  ٻچ،  فقيل:  )يَروى(،  )يرشب( معىن 

.)3(» معُه الرِّيُّ

1( زاد املعاد )1/ 51- 52(.

2( الربهان )175/4(. 

3( جمموع الفتاوى )21/ 123(.
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10- اتلقدير واحلذف والزيادة، واتلكرار، واتلقديم واتلأخري، والتتيب بني األمور 

املذكورة يف اآلية:

)اتلقدير واحلذف والزيادة( )1(:

اتلطبيق:

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  چ  تعاىل:  قال   -1

چ  چ چ )ابلقرة(.

 قال الشنقيطي r: »اآلية وحنوها من مجيع آيات اختاذهم الِعْجل إلًها فإن 

حذفه  ونكتة  إلًها،  الِعْجل  اختذتم  وتقديره:  مجيعها،  يف  حمذوف  اثلاين  املفعول 

إىل  أشار  وقد  ُمْصَطنًعا هلإ،  ِعْجاًل  بأن  يُتلفظ  أن  أنه الينبيغ  اتلنبيه ىلع  دائًما: 

هذا املفعول يف طه بقوهل: چ يئ جب حب خب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پ پ     ڀ ڀ ڀ ڀچ  )طه(«)2(.

ح به. 1(   اتلقدير: الُمشار إيله يف هذا املبحث: هو ما ينويه املتلكم من األلفاظ يف كالمه مما لم يرَُصِّ
     واحلذف: يطلق يف اصطالح العلوم العربية ىلع إسقاط خاص... واألنسب باصطالح انلحاة وأهل 
ُموَجًزا.  املساوي  الكالم  به  يَصري  وقد  أقل،  أو  أكث،  أو  أو لكمة،  إسقاط حركة،  أنه  وابليان:  املعاين 

كشاف اصطالحات الفنون )1/ 631 - 632(.
فه بعضهم بقوهل: »هو إسقاط ُجزْء الكالم، أو لكه دليلل«. الربهان للزركيش )102/3(.  وقد َعرَّ

    والزيادة: تطلق ىلع اللكمة اليت وجودها وعدمها ال خيل باملعىن األصل، وإن اكن هلا فائدة أخرى؛ومنه 
ما يسم بـ)حروف الزيادة(. انظر: كشاف اصطالحات الفنون )1/ 902(.

2( انظر: العذب انلمري )1/ 91- 92(، وانظر أيًضا: )4/ 166- 167(. 
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جئ  یی  ی  ی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  چۈئ  تعاىل:  قال   -2
جث  يت  ىت  ختمت  حت  جت  يب  ىب    مب  خب  حب  جب       يئ  ىئ  مئ  حئ  

مث ىث  چ )النساء(.

 تعاىل: چ يئ 
َ

 قال ابن القيم r: »فتأمل كيف اقتضت إاعدة هذا املعىن قَوهل
فما  القرآن رد إىل اهلل والرسول،  الرد إىل  فإن  الرسول(؟  يقل: )وإىل  چ ولم  جب      حب 

َحَكم به اهلل تعاىل هو بعينه ُحْكم رسوهل g، وما حيكم به الرسول g هو بعينه 
ُحْكم اهلل، فإذا رددتم إىل اهلل ما تنازعتم فيه يعين كتابه فقد رددتموه إىل رسوهل، 

وكذلك إذا رددتموه إىل رسوهل، فقد رددتموه إىل اهلل؛ وهذا من أرسار القرآن«)1(.

3- قال تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ   پ ڀ ڀ چ  )اتلوبة:112(.

قال ابن القيم r: يف بيان وَْجه َميجء الواو بعد استيفاء األوصاف السبعة 
املذكورة يف اآلية:

فتارة  اتلعداد،  مقام  يف  ُذِكرت  إذا  الصفات  إن  فيها:  ُيَقال  ما  »وأحسن 
ر لك 

ْ
ِذك الُمراد  بأن  ولإليذان  نفسها،  يف  تِلََغايُرها  العطف؛  بينها حرف  ط  َيتَوسَّ

صفة بُِمْفَردها، وتارة ال يتوسطها الَعاِطف؛ الحتاد موصوفها وتاََلُزمها يف نفسها، 
بعضها  بني  العاطف  يتوسط  وتارة  الواحدة،  تاَلُزِمها اكلصفة  بأنها يف  ولإليذان 
وحُيذف مع بعض حبسب هذين املقامني، فإذا اكن املقام مقام تعداد الصفات من 
ِريد اجلمع بني 

ُ
أ وإن  العطف،  إسقاط حرف  َحُسن  انفراد،  أو  إىل مجع  نظر  غري 

الصفات أواتلنبيه ىلع َتَغايُرها، َحُسن إدخال حرف العطف.

1( الرسالة اتلبوكية )ص41(. 
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فمثال األول: چٱ ٻ ٻچ  )اتلوبة:112(، وقوهل: 
چ ۓ ڭ ڭ ڭچ )اتلحريم:5(.

ی   ىئ   ىئ   ېئىئ   ېئ   ېئ   ۈئ   چۈئ     تعاىل:  قوهل  اثلاين:  ومثال 
یی   چ )احلديد:3(.

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چ  تعاىل:  قوهل  يف  انلواعن  اجتمع  كيف  وتأمل 
ٹ ڤ ڤ    ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ چ  )اغفر(، فأىت 
اذلنب  غفران  ألن  اآلخرين؛  الوصفني  يف  وحذفها  األولني،  الوصفني  يف  بالواو 
وقبول اتلوب قد ُيَظن أنهما جيريان جمرى الوصف الواحد تلالزمهما، فمن غفر 
اذلنب قَِبَل اتلوب، فاكن يف عطف أحدهما ىلع اآلخر ما يدل ىلع أنهما صفتان 
يتعلق  أحدهما:  ُحْكُمه،  منهما  للك  خمتلفان  ومفهومان  ُمتغايران،  وفعالن 
اهلل  ىلع  واإلقبال  باإلحسان  يتعلق  واثلاين:  املغفرة،  وهو  واإلعراض؛  باإلساءة 
ن  تعاىل والرجوع إيله، وهو اتلوبة، فتُقبل هذه احلسنة، وتُغفر تلك السيئة، وَحسَّ

العطف ههنا هذا اتلغاير الظاهر.

قوهل:  يف  العطف  جاء  وهلذا  أحسن؛  العطف  اكن  أبني  اتلغاير  اكن  ولكما 
چۈئ  ۈئ ېئ ېئ ېئچ )احلديد: 3(، وتُرك يف قوهل: چ ڭ ڭ 

ۇ ۇچ  )احلرش: 23(، وقوهل: چې ې ېچ )احلرش: 24(.

نِلُكتة  بينهما  العطف  َفرُتِك   ،)3 )اغفر:  ڄچ  ڄ  ڄ  ڦ  چ  وأما: 
بديعة: ويه ادلاللة ىلع اجتماع هذين األمرين يف ذاته سبحانه، وأنه حال كونه 
هل،  جمتمعان  هما  بل  عقابه،  شدة  ينايف  ال   

ُ
وَطوهل ول،  الطَّ ذو  فهو  العقاب  شديد 
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ها انليب g بقوهل:  اِمع اآلِخرية؛ وهلذا فَسَّ
ُ

خبالف األول واآلِخر، فإن األويلة ال جت
يلته أزيلته،  وَّ

َ
»أنت األول فليس قبلك يشء، وأنت اآلخر فليس بعدك يشء«)1(. فأ

وآخريته أبديته.

ثابت مع  تعاىل  ُظهوره  فإن  چېئېئچ  بقوهل:  فما تصنع  فإن قلت: 
هور وابُلُطون، وانليب g فَسَّ الظاهر: بأنه اذلي ليس  ُبُطونه، فيجتمع يف حقه الظُّ
فوقه يشء، وابلاطن: بأنه اذلي ليس دونه يشء، وهذا العلو والفوقية جُماِمع هلذا 

القرب وادلنو واإلحاطة؟

الصفات  هذه  أن  ههنا:  الواو  ن دخول  َحسَّ واذلي  هذا سؤال حسن،  قلت: 
ُمتقابلة ُمتضادة، وقد ُعِطف اثلاين منها ىلع األول؛ للمقابلة اليت بينهما، والصفتان 
ويلني يف الُمقابلة، ونِسبة ابلاطن إىل الظاهر كنسبة اآلِخر إىل األول، 

ُ
خريان اكأل

ُ
األ

خريني.
ُ
ويلني، َحُسن بني األ

ُ
فكما َحُسن العطف بني األ

فإذا ُعرِف هذا فاآلية اليت حنن فيها يتضح بما ذكرناه معىن العطف وتركه 
فيها؛ ألن لك صفة لم تُعطف ىلع ما قبلها فيها، اكن فيه تنبيه ىلع أنها يف اجتماعها 
اكلوصف الواحد ملوصوف واحد فلم حيتج إىل عطف، فلما ذكر األمر باملعروف 
ان من مادة واحدة - َحُسن العطف؛  وانليه عن املنكر- وهما ُمتالِزمان ُمْستََمدَّ
يلتبني أن لك وصف منهما قائم ىلع ِحَدتِه، مطلوب تعيينه، ال يكتيف فيه حبصول 
الوصف اآلخر، بل ال بد أن يظهر أمره باملعروف برصحيه، ونهيه عن املنكر برصحيه. 
ن العطف ههنا ما تقدم من اتلضاد، فلما اكن األمر باملعروف وانليه  وأيضا فََحسَّ

1( أخرجه مسلم )2713(.
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عن املنكر ضدين -أحدهما َطلَب اإلجياد، واآلخر َطلَب اإلعدام- اكنا اكنلوعني 
الُمتغايرين الُمتضادين، فََحُسن ذللك العطف«)1(.

4- قال تعاىل: چہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  چ )طه(.

)طه(،  چ  ے  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ  قارئ:   َّ يلَعَ »قرأ   :r ُهبرية  ابن  قال 
أن  جيوز  ال  واهلل  للتنبيه،  وَْضعها  فإذا  )ها()2( فنظرت  إسقاط  معىن  يف  ففكرت 
قال  كما  الكفار،  إال  اتلنبيه  حبرف   b اهلل  خاطب  أحًدا  أر  ولم  بهذا،  خُياَطب 

b: چ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ چ )انلحل:86(، چ ڤ 
ڦ ڦچ  )األعراف:38(، وما رأيت أحًدا من األنبياء خاطب ربه حبرف 

اتلنبيه، واهلل أعلم.

فأما قوهل: چ ىئ ىئ ی  ی ی        ی جئ حئ چ )الزخرف(، فإنه قد 
تقدم اخلطاب بقوهل: چ ىئ چ، فبقيت )ها( للتمكني«)3(.

ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  چ  قال:  املنافقني   b اهلل  خاطب  »وملا  قال: 
ڎ ڎچ )النساء:109(، وكرم املؤمنني بإسقاط )ها(، فقال: چ ڻ ڻ 

ڻ چ )آل عمران: 119(، واكن اتلنبيه للمؤمنني أخف«)4(.

1( بدائع الفوائد )54-52/3(. 

 2( يف األصل: »فأفكرت يف معىن اشتقاقها«، واملثبت أعاله من ترمجة ابن هبرية يف مقدمة اإلفصاح. وهو 
أوضح يف املعىن.

3( ذيل طبقات احلنابلة )144/2(. 

4( السابق. 
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)اتلكرار( )1(:

اتلطبيق:

1- قال تعاىل: چ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ    حئ مئ ىئيئ جب حب خب 

مب       ىب  چ )ابلقرة: 134، 141(.

ل  رَها -أي اآلية-؛ ِلَقْطع اتلََّعلُّق باملخلوقني، وأن الُمعوَّ قال السعدي r: »َكرَّ

عليه ما اتصف به اإلنسان، ال عمل أسالفه وآبائه، فانلفع احلقييق باألعمال، ال 

باالنتساب الُمَجرَّد للرجال«)2(.

گ  گ  گ  کگ  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  چ  تعاىل:  قال   -2

ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ چ   )انلحل(.

يف  دون غريها  ورة  السُّ هذه  املعىن يف  هذا  ر  تَكرَّ »فقد   :r القيم  ابن  قال 

د اهلل ُسبحانه فيها أصول انلِّعم  ربعة مواضع لِسٍّ بديع؛ فإنَّها ُسورة انلِّعم الَّيت عدَّ
َ
أ

وفروعها، فَعرَّف ِعباده أنَّ هلم عنده يف اآلخرة من انلِّعم أضعاف هذه بما ال يُدرك 

تفاوته، وأنَّ هذه مْن بَعض نِعِمه العاجلة عليهم، َوأنَّهم إْن أطاعوه زادهم إىل هذه 

انلِّعم نِعًما أخرى، ثمَّ يف اآلخرة يُوفِّيهم أجور أعماهلم تمام اتلَّوِفيَة«)3(.

1( اتلكرار: إاعدة اللفظ أو ُمراِدفه تلقرير معىن. الربهان للزركيش )10/3(.
ر اليشء مرتني فصاعًدا. انظر: اإلكسري )ص245(.

ْ
     وقيل: هو ِذك

ًدا. انظر: اتلقرير يف اتلكرير )ص4-3(.      وقيل: داللة اللفظ ىلع املعىن ُمَردَّ

2( تفسري السعدي )ص70(. 

3( إعالم املوقعني )126/2(. 
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)اتلقديم واتلأخري، والتتيب( )1(:

اتلطبيق:

1- قال تعاىل: چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ   ٹ  ٹچ )الفاحتة(.

قال ابن القيم r: »وتقديم »العبادة« ىلع »االستعانة« يف الفاحتة من باب تقديم 
الغايات ىلع الوسائل؛ إذ »العبادة« اغية العباد اليت ُخِلُقوا هلا، و»االستعانة« وسيلة 
چٿٿچ،  »اهلل«،  واسمه  بألوهيته  ُمتََعلِّق  چٿٿچ،  وألن  إيلها؛ 
ٿچ؛  چٿ   ىلع  ٿچ،  چٿ   م  َفَقدَّ »الرب«،  واسمه  بربوبيَّته  ُمتََعلِّق 
كما قَدم اسم »اهلل« ىلع »الرب« يف أول السورة؛ وألن چٿ  ٿچ قْسُم »الرب«، 

وچٿ  به،  أوىل  لكونه  تعاىل؛  اهلل  ىلع  ثناء  هو  اذلي  األول،  ْطر  الشَّ من  فاكن 
ْطر اذلي هل، وهو چٹ   ٹ  ٹچ  ٿچ قْسُم العبد، فاكن من الشَّ

إىل آخر السورة«)2(.

چ  ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ      ڈ ڈ   چ  تعاىل:  قال   -2
)ابلقرة(.

ر األمر بذبح 
ْ
ِذك القتيل عن  r: »لعل من فوائد تأخري ذلك  قال السعدي 

ابلقرة يف قصة موىس مع بين إرسائيل؛ ألن السياق سياق ذم بلين إرسائيل، وتعداد 

أو  لعارض اختصاص،  بعدها  أو  ُرتْبَِته األصلية،  قبل  ُرْتبَة  اللفظ يف  اتلقديم واتلأخري: هو جعل   )1
أهمية، أو رضورة؛ وعكسه الرتتيب. انظر: اإلكسري )ص145(.

ر عن ُرتْبَِته، بل نذكر أيًضا توجيه  خِّ
ُ
م أو أ      ونعين به هنا ما هو أوسع من ذلك، فال نقرصه ىلع ما قُدِّ

ما ُذِكر قبل غريه، أو بعده، وكذلك توجيه ترتيب املذكورات ىلع وفق ما جاء يف اآلية.

2( مدارج السالكني )97/1(. 
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ر ذلك، فلو قدم ذكر القتيل ىلع األمر بذبح ابلقرة، لصارت  ما جرى هلم مما ُيَقرِّ

قصة واحدة«)1(.

3 - قال تعاىل: چ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  

ى  ائ   ائ       ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئۈئچ 
)ابلقرة(.

قال ابن القيم r: »فإنه ذكر أخص هذه اثلالثة وهو الطواف اذلي ال يرُشع 

إال بابليت خاصة، ثم انتقل منه إىل االعتاكف وهو القيام املذكور يف احلج)2(، وهو 

أعم من الطواف؛ ألنه يكون يف لك مسجد وخيتص باملساجد ال يتعداها، ثم ذكر 

الصالة اليت تعم سائر بقاع األرض سوى ما َمنَع منه مانع أو اْستُثيْن رشاًع«)3(.

چڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ     4- قال تعاىل: 

ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  چ )ابلقرة(.

»قيل يف سبب تقديم الغفور ىلع الرحيم: أن املغفرة سالمة، والرمحة غنيمة، 

والسالمة مطلوبة قبل الغنيمة«)4(.

1( املواهب الربانية )ص 21(.

2( يعين: قوهل تعاىل: چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  چ )احلج(.

3( بدائع الفوائد )81/1(. 

4( اتلعبري القرآين )ص 33(. 
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ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   زبٱ   ٱ تعاىل:  قال   -5
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڄ   ڦ      ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ  
ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  

ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈرب )ابلقرة(.
ره يف قوهل: زب  ڑ   خَّ

َ
ر اآلخرة وأ

ْ
م هاهنا ِذك قال الراغب: »إن قيل: كيف قَدَّ

ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گرب )النساء: 136(؟
قيل: جيوز أن يكون ذاك مع الواو ال يقتض الرتتيب من أجل أن الاكفر ال 
ره يف 

ْ
ر ِذك خَّ

َ
يعرف اآلخرة، وال ُيْعىَن بها، وهو)1( أبعد األشياء عن احلقائق عنده؛ أ

قوهل: زب  ڑ  ڑرب.
وملا ذكر حال املؤمنني، واملؤمن أقرب األشياء إيله أمر اآلخرة، ولك ما يفعله 
 ،b رها؛ تنبيًها أن ُمرااعة اهلل

ْ
م ِذك ويتحراه َيْقِصد به وجه اهلل ثم أمر اآلخرة؛ قَدَّ

وُمرااعة اآلخرة، ثم ُمرااعة غريهما.
زبٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   قوهل:  املذكور يف  الرتتيب  اختري  قيل: كيف  إن 
ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦرب )ابلقرة: 177(؟ 
أقاربه... اكن تقديمها أوىل،  قيل: ملا اكن أوىل من يتفقده اإلنسان بمعروفه 
ُمِعيل،  وَمُعول  َمُعول،  ُمِعيل وغري  املاكسب ثالثة:  فانلاس يف  بايلتاىم،  أعقبه  ثم 
وَمُعول غري ُمِعيل، وايلتيم َمُعول غري ُمِعيل، فمواساته بعد األقارب أوىل، ثم َذَكر 
املساكني؛ وهم اذلين ال مال هلم حارًضا وال اغئبًا، ثم ذكر ابن السبيل اذلي قد 

1( أي: ايلوم اآلخر.
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يكون هل مال اغئب، ثم ذكر السائلني اذلين منهم صادق واكذب، ثم ذكر الرقاب 
م عليه« اه)1(. ره أقل فقًرا ممن قُدِّ

ْ
ر ِذك خِّ

ُ
اذلين هلم أرباب يعولونهم، فلك واحد ممن أ

چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ      ڀ  ڀڀ   تعاىل:  5- قال 
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   
چ   ڃ   ڃ   ڃڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ    ڤ  
چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   ڎڈ  ڈ  ژ              
ڳ   ڳڳ   ڳ   گ   گ     گ   گ   ک   ک   ک     ک   ڑ   ڑ   ژ  
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ  

ھ  ھھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  چ )النساء(.
لالهتمام  يْن  ادلَّ عن  رة  ُمؤَخَّ أنها  مع  الوصية  م  »وقَدَّ  :r السعدي  قال 
مة عليها، وتكون  بشأنها؛ لكون إخراجها شاقًّا ىلع الورثة، وإال فادليون ُمَقدَّ

من رأس املال«)2(.
ے  ھ    ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ  چ  تعاىل:  قال   -6

ے  ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ چ )يونس(.
قال ابليضاوي r )3(: »يف تقديم اتلولك ىلع ادلاعء تنبيه ىلع أن ادلاع ينبيغ 

؛ تُلجاب دعوته«)4(.
ً

هل أن يتولك أوال
1( تفسري الراغب )ص379(.

2( تفسري السعدي )ص 66(.

3( هو: عبد اهلل بن عمر بن حممد بن يلع الشريازي، أبو سعيد، أو أبو اخلري، ناص ادلين ابليضاوي، قاٍض، 
مفس، عالمة، ُودِل يف املدينة ابليضاء )بفارس - قرب شرياز( وول قضاء شرياز مدة، ثم ُصِف عن القضاء، 
فرحل إىل تربيز فتويف فيها سنة: 685ه. انظر: طبقات الشافعية للسبك )8/ 157(، األعالم للزريلك )4/ 110، 111(

4( تفسري ابليضاوي )122/3(. 



180

7- قوهل تعاىل: چ ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڃ   ڃ   ڄ   ڄ       ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ        ڤ   ڤ   

ڃ  ڃ  چ  چ )انلحل(.
نينة 

ْ
الطمأ صل 

َ
حت ال  إذ  نينة؛ 

ْ
الطمأ ىلع  مَن 

َ
األ م  »وقَدَّ  :r اعشور  ابن  قال 

بدونه، كما أن اخلوف يُسّبب االنزاِعج والقلق«)1(.

 8- قال تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ ٺ چ )الكهف(.

ُخُطوًرا  أسبق  ر؛ ألنه 
ْ
ك اذلِّ ابلنني يف  املال ىلع  »تقديم   :r ابن اعشور  قال   

من  هل  ومن  والشيخ،  والشاب  والكبري،  الصغري  فيه  يرَغب  ألنه  انلاس؛  ألذهان 
األوالد ما قد كفاه«)2(.

9- قال تعاىل: چڇ  ڇ    ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک      ک  کک  گ  گ  گ   گڳ  ڳ  

ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  چ )الكهف(.

قال عون بن عبد اهلل r )3(: ضج -واهلل- القوم من الصغار قبل الكبار)4(.

1( اتلحرير واتلنوير )305/14(. 

2( السابق )333/15(.

3( هو: عون بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود اهلذيل، خطيب، راوية، ناسب، شاعر، اكن من آدب أهل 
املدينة، وسكن الكوفة فاشتهر فيها بالعبادة والقراءة،. واكن يقول باإلرجاء، ثم رجع، وخرج مع ابن 
األشعث ثم هرب، وصحب عمر بن عبد العزيز يف خالفته، تويف سنة: 115ه. انظر: سري أعالم انلبالء 

)5/ 103-105(، األعالم للزريلك )5/ 98(

4( اتلمهيد )84/2(. 
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10- قال تعاىل: چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   کک  ک  ک   گ  گ  گ   گ  چ )الكهف(.

r: »تأمل يف حال املرشك بدأ بتعذيبه ثم َثىنَّ بتعذيب اهلل،  قال ابن عثيمني 
مقصود  ألن  ظاهر؛  والفرق  ثانيًا،  باليُْس  باملعاملة  ثم   

ً
أوال اهلل  بثواب  بدأ  واملؤمن 

املؤمن الوصول إىل اجلنة، والوصول إىل اجلنة ال شك أنه أفضل وأحب إيله من أن يُقال 
هل قول يُس، وأما الاكفر فعذاب ادلنيا سابق ىلع عذاب اآلخرة وأيس منه، فبدأ به، 
وأيًضا فالاكفر خياف من عذاب ادلنيا أكث من عذاب اآلخرة؛ ألنه ال يؤمن باثلاين«)1(.

ک   ک   ڑ    ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   چ  تعاىل:  قال   -11
ک    ک  گ        گ  گ  گ  چ )احلج(.

بَان ففيه فائدة جليلة: ويه 
ْ
ك قال ابن القيم r: »أما تقديم الرجال)2( ىلع الرُّ

انلاس،  لغالب  إيله  السفر  من  بد  وال  االستطاعة،  احلج  يف  رشط  تعاىل  اهلل  أن 
م الرجال  فذكر نوع احلجاج؛ لقطع تََوّهم من يظن أنه ال جيب إال ىلع راكب، وقَدَّ
َمهم َجرًبا هلم؛ ألن نفوس  اهتماًما بهذا املعىن وتأكيًدا، ومن انلاس من يقول: قَدَّ

بَان تزدريهم«)3(.
ْ
ك الرُّ

ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ     ڻ   ں  چڱں  تعاىل:  قال   -12
ہہچ )يس(. ويف اآلية األخرى: چ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
ی  ی  ی     ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبچ)القصص(.

1( تفسري سورة الكهف البن عثيمني )ص 129(. 

2( واملقصود بـ)الرجال(: مجع َراِجل، وهم الُمَشاة. 

3( بدائع الفوائد )69/1(. 
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ر 
ْ
ِذك الرجل وتأخريه: أن  ر 

ْ
ِذك الفائدة يف تقديم  r: »فرأيُت  قال ابن هبرية 

ِره ىلع وصفه، فإن انلاس 
ْ
ر املوصوف أبلغ يف املدح من تقديم ِذك

ْ
األوصاف قبل ِذك

َجل فالن، فنظرت فإذا اذلي ِزيد يف مدحه هو صاحب )يٓس( 
َ
يقولون: الرئيس األ

أمر باملعروف، وأاعن الرسل، وصرب ىلع القتل، واآلخر إنما حذر موىس من القتل، 
املنكر،  عن  وانلايه  باملعروف  اآلمر  هو  فاألول  مشورته،  بقبوهل  موىس  فََسِلم 

واثلاين هو ناصح اآلمر باملعروف، فاستحق األول الزيادة. 

ر أقىص املدينة فإذا الرجالن جاءا من ُبْعد يف األمر باملعروف، 
ْ
ثم تأملت ِذك

ولم يتقاعدا بُلْعد الطريق«)1(.

چۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   تعاىل:  قال   -13
ې    ې  ې    ې  ى  ى  چ )الشورى(.

من  اجلاهلية  ره  تُؤَخِّ ما اكنت  م  َفَقدَّ اإلناث،  ر 
ْ
بِذك »بدأ   :r القيم  ابن  قال 

م عندي  ر عندكم، ُمَقدَّ أمر ابلنات؛ حىت اكنوا يَئُِدوُهن؛ أي: هذا انلوع الُمؤخَّ
ر سبحانه اإلناث، وَعرَّف اذلكور؛ فََجرَب َنْقص األنوثة  كر، وتأمل كيف نَكَّ يف اذلِّ

باتلقديم، وَجرَب َنْقَص اتلأخري باتلعريف؛ فإن اتلعريف تنويه«)2(.

14- قال تعاىل: چ ۇئ ۇئ ۆئ   ۆئ ۈئ        ۈئ چ )الواقعة(.

أتم  األخروية  الفائدة  أن  العبد  متااًع؛ يلعلم  تذكرة ىلع كونها  م كونها  »قَدَّ
وباذلكر أهم«)3(. 

1( ذيل طبقات احلنابلة )2/ 149-148(. 

2( حتفة املودود بأحاكم املولود )ص 20- 21(. 

3( مفاتيح الغيب )423/29(. 
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15- قال تعاىل: ژىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئژ )عبس(.

هم؟
َ
 بِاأل

َ
ن يُبدأ

َ
خ، ومن اعدة العرب أ

َ
 باأل

َ
قال شيخ اإلسالم r: »لَِم ابتَدأ

ُت عن هذا قلت: إن االبتداء يكون يف لك مقام بما يناسبه، فتارة 
ْ
فلما ُسئِل

يقتض االبتداء باألىلع، وتارة باألدن. وهنا املناسبة تقتض االبتداء باألدن؛ ألن 
 لم 

ً
اًل شيئًا بعد يشء، فلو َذَكر األقرب أوال املقصود بيان فراره عن أقاربه ُمَفصَّ

ر األبعد فائدٌة طائلة، فإنه يعلم أنه إذا فَرَّ من األقرب فَرَّ من األبعد«)1(.
ْ
يكن يف ِذك

11- اإلياز والبسط واالستطراد)2(:

اتلطبيق:

1- قال تعاىل: چ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ    پ پ ڀ  ڀ   ڀڀ ٺ       
ٺ ٺ ٺ ٿچ )األعراف(.

 قال ابن القيم r عن هذه اآلية: »مجعت أصول أحاكم الرشيعة لكها، فجمع 
األمر وانليه واإلباحة واخلرب«)3(.

1( جمموع الفتاوى )16/ 74(. 

2(  اإلياز: هو يف علم املعاين: تقليل اللفظ، وتكثري املعىن، برشط أن يكون اللفظ ىلع قلته وافيًا بالغرض.
     اإلطناب: هو يف علم املعاين: اتلعبري عن املعاين القليلة بالكثري من األلفاظ.

     االستطراد: قوامه االنتقال من معىن إىل معىن آخر ملناسبة بينهما ىلع قصد العودة إىل األول.
     انظر: جواهر ابلالغة )ص197، 201، 207(.

3( بدائع الفوائد )4/ 7(.
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ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک    ڑ  چ  تعاىل:  قال   -2

ڳ   ڱ   ڱ ڱ   ڱ ں ں چ )انلجم(.

قال ابن القيم r: »وملا َذَكر رؤيته جلربيل عند ِسْدَرة الُمنْتََه، استطرد منها، 

من  وهذا  يغىش،  ما  ِقه 
ْ
وَخل ْمِره 

َ
أ من  يغشاها  وأنه  املأوى عندها،  أن جنة  وذكر 

ا يف القرآن؛ وهو نواعن: أحسن االستطراد، وهو أسلوٌب لطيٌف جدًّ

ڭ  چ  ِزمه، مثل هذا، ومثل قوهل: 
َ

يَْستَْطرِد من اليشء إىل ال أحدهما: أن 

چ )الزخرف(،  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ ۅ 
ثم استطرد من جوابهم إىل قوهل: چ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

ڀڀ  پ  پ  پ  پ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ەئ  ائ  ائ  ى 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
هل  تقرير  ولكن  جوابهم،  من  ليس  وهذا  )الزخرف(،  چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

وإقامة احلجة عليهم.

ومثله قوهل تعاىل: چ ىب يب جت حت   خت مت ىت يت جث مث ىث يث 

ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حس  جس  مخ     حخ  جخ  مح  جح  مج  حج 
ڀ ڀچ )طه(، فهذا جواب موىس، ثم استطرد سبحانه منه إىل قوهل: چٺ 
ڦ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ )طه(، ثم اعد إىل الكالم اذلي استطرد منه.
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ڳ  گ  چ  كقوهل:  انلوع؛  إىل  الشخص  من  يَْستَْطرِد  أن  اثلاين:  وانلوع 
إىل  )املؤمنون(،  چ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

آخره؛ فاألول: آدم، واثلاين: َبنُوه.
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  چ  قوهل:  ومثله 
چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڳڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ر 

ْ
ِذك من  فاستطرد  اآليات.  آخر  إىل  )األعراف(   ... ڱ ڱ ڱ ڱ ںچ 

ر املرشكني من أوالدهما. واهلل أعلم«)1(.
ْ
األبوين إىل ِذك

12- األمثال والتشبيهات:
اتلطبيق:

ڻرب  ڻ   ں   ں  ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   زب  تعاىل:  قال   -1
)ابلقرة:74(.

قال السعدي r: »وصف قسوتها بأنها چ ں چ اليت يه أشد قسوة من 
ذيب يف انلار ذاب، خبالف األحجار«)2(.

ُ
احلديد؛ ألن احلديد والرصاص إذا أ

ڭڭ   ۓ   ۓ     ے   ے   ھھ   ھ    ھ   ہ   چ  تعاىل:  قال   -2
ۉ   ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ    ۈ    ۆ   ۆ   ۇۇ    ڭ   ڭ  
ېئېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئەئ    ائ   ائ    ى    ى   ې   ې   ې   ې   

ېئ  ىئ  ىئ     ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  چ )انلور(.

1( اتلبيان يف أقسام القرآن )262/1- 264(. 
2( تفسري السعدي )ص 55(.  
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 قال ابلغوي r: »َشبََّهه بالكواكب، ولم يَُشبِّهه بالشمس والقمر؛ ألن الشمس 
والقمر يلحقهما اخلسوف، والكواكب ال يلحقها اخلسوف«)1(.

چ  ې   ۉ     ۉ   ۅ   ۅ   ۋ     ۋ   ٴۇ   ۈ   چۈ   تعاىل:  قال   -3
)اإلنسان(.

قال اثلعاليب)2(: »قال بعضهم: هذا من التشبيه العجيب؛ ألن اللؤلؤ إذا اكن 
متفرقًا، اكن أحسن يف املنظر؛ لوقوع شعاع بعضه ىلع بعض«)3(.

1( تفسري ابلغوي )416/3(. 

2( هو: عبد الرمحن بن حممد بن خملوف اثلعاليب اجلزائري، أبو زيد، مفس، من أعيان اجلزائر، زار 
تونس واملرشق، تويف سنة: 875ه. انظر: الضوء الالمع )4/ 152(، واألعالم للزريلك )3/ 331(. 

3( تفسري اثلعاليب )532/5(.
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ابلاب اخلامس

ما ال يدخل يف يشء مما سبق
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ما ال يدخل يف يشء مما سبق؛ وهو نواعن:

األول: صور من اتلدبُّر ال تدخل حتت أحد األنواع املذكورة:

اتلطبيق:
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ   ۈ  چ  املنافقني:  عن  تعاىل  قال   -1

ې ې ې       ې ى  ى ائ ائ چ )ابلقرة(.
 قال ابن اعشور r: »قَوهل: چې ېچ مع أن مقتىض الظاهر أن يكون 
ون  ون يف إيمان املنافقني، وقومهم ال يَُشكُّ كالمهم بعكس ذلك؛ ألن املؤمنني يَُشكُّ
يف بقائهم ىلع دينهم، فجاءت حاكية كالمهم املوافقة ملدلوالته ىلع خالف مقتىض 
الظاهر ملرااعة ما هو أجدر بعناية ابلليغ من ُمْقتَىَض الظاهر. فَُخلُّو خطابهم مع 
املؤمنني عما يفيد تأكيد اخلرب؛ ألنهم ال يريدون أن َيْعرُِضوا أنفسهم يف َمْعرِض 
ق ساحته الشك يف ِصْدقِه؛ ألنهم إذا َفَعلُوا ذلك فقد أيقظوهم إىل الشك،  من َيتََطرَّ
ْهن من الشك يف  ْخِليَاء اذلِّ

َ
وذلك من إتقان نفاقهم؛ ىلع أنه قد يكون املؤمنون أ

دات ُمْقتَىَض الظاهر. املنافقني لعدم َتَعيُِّنهم عندهم، فيكون جتريد اخلرب من الُمَؤكِّ
وأما قولُُهم لقوِمهم: چې ېچ باتلأكيد فذلك؛ ألنه ملَا بدا من إبداعهم يف 
انلفاق عند لقاء املسلمني ما يُوِجب شك كربائهم يف ابلقاء ىلع الكفر، وَتْطُرق 
به اتلُّْهمة أبواب قلوبهم، احتاجوا إىل تأكيد ما يدل ىلع أنهم باقون ىلَع دينِهم«)1(.

2- قال تعاىل: چ ٱ ٻ    ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ چ )ابلقرة(.

1( اتلحرير واتلنوير )292-291/1(. 
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جعل  كيف  پچ  پ  پ  چ  تعاىل:  قوهل  »تأمل   :r القيم  ابن  قال   
ضوءها خارًجا عنه ُمنفصاًل، ولو اتصل َضْوءها به والبَسه لم يذهب، ولكنه اكن 
لمة أصلية، فرجع الضوء  َضوء جُماورة، ال ُمالبَسة وخُمالَطة، واكن الَضوء اعرًضا والظُّ

إىل معدنه وبقيت الظلمة يف معدنها، فرجع لك منهما إىل أصله الالئق به«)1(.

ۈ  ۆ  ۇۆ   ۇ  ڭ    ڭ    چڭ  تعاىل:  قال   -3
ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  چ )ابلقرة(.

الليل  َتَعاقُب  القلب  ىلع  يتعاقبان  والشيطان  »فالَملَك   :r القيم  ابن  قال 
من  ومنهم  بضده،  وآخر  نهاره،  من  أطول  يلله  يكون  من  انلاس  فمن  وانلهار؛ 

يكون زمنه نهاًرا لكه، وآخر بضده، نستعيذ باهلل تعاىل من رش الشيطان«)2(.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀڀ   چ  4- قال تعاىل: 
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ        ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ   ڇ  ڇ  
ڇ        ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ              ڑ  ڑ  ک  ک  ک      ک  
گ  گ  گگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  

ڻ  ڻ  ۀ  چ )آل عمران(.
قال ابن القيم r: »فمن ظن بأنه الينرص رسوهل، وال يُِتم أمره، وال يُؤيده وُيؤيد 
حزبه، وُيعليهم وُيظِفرهم بأعدائه، وُيظهرهم عليهم، وأنه الينرص دينه وكتابه، وأنه 
ة يَْضَمِحل معها اتلوحيد  يديل الرشك ىلع اتلوحيد، وابلاطل ىلع احلق إَِدالَة ُمْستَِقرَّ

1( اجتماع اجليوش اإلسالمية )2/ 64(.

2( إاغثة اللهفان )1/ 108(. 
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 اليقوم بعده أبًدا؛ فقد ظن باهلل ظن السوء، ونََسبه إىل خالف 
ً

واحلق اْضِمْحاَلال
ته وِحكمته وإهليته تأىب  ما يليق بكماهل وجالهل، وصفاته ونعوته، فإن مَحَْده وِعزَّ
ادلائم  َفر  والظَّ الُمستقرة  ة  انلُّرْصَ وأن تكون  يذل حزبه وجنده،  أن  وتأىب  ذلك، 
ألعدائه املرشكني به، العادلني به، فمن ظن به ذلك فما عرفه، وال عرف أسماءه، 
وال عرف صفاته وكماهل، وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقََدرِه فما 
ر  قَدَّ يكون  أن  أنكر  من  وكذلك  وعظمته،  َكه 

ْ
وُمل ربوبيته  عرف  وال  عرفه، 

وأن  عليها،  احلمد  يستحق  واغية حممودة  بالغة،  حِلْكَمة  وغريه  ذلك  من  رَه  قَدَّ ما 
جُمَرََّدة عن ِحْكمة، واغية مطلوبة يه أحب إيله من  إنما صدر عن مشيئة  ذلك 
فَْوتِها، وأن تلك األسباب املكروهة الُمْفِضية إيلها الخيرج تقديرها عن احِلْكمة؛ 
رَها ُسًدى، وال أنشأها عبثًا،  إلفضائها إىل ما حيب، وإن اكنت مكروهة هل، فما قَدَّ
وال خلقها باطاًل؛ چ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ      ٺ ٿ ٿچ )ٓص(، وأكث 
وء فيما خيتص بهم، وفيما يفعله بغريهم، وال  انلاس يظنون باهلل غري احلق َظنَّ السَّ
مَحِْده  ُموِجَب  يسلم من ذلك إال من عرف اهلل، وعرف أسماءه وصفاته، وعرف 

يَِس من َروْحه، فقد ظن به ظن السوء«)1(.
َ
وحكمته، فمن َقنََط من رمحته، وأ

پ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ  چ  تعاىل:  قال   -5
ٿ ٿ ٿچ )آل عمران(.

قال السعدي r: »ولكما عظم املطلوب عظمت وسيلته والعمل الُموِصل إيله، 
فال يُوَصل إىل الراحة إال برتك الراحة، وال يُدرَك انلعيم إال برتك انلعيم، ولكن 
وَتْمِرينها  هلا،  انلفس  تَوِطني  عند  اهلل  سبيل  يف  العبد  تُصيب  اليت  ادلنيا  َماَكرِه 

1( زاد املعاد )3/ 230-229(. 
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وال  بها،  ون  يَُسُّ ِمنًَحا  ابلصائر  أرباب  َتنَْقِلب عند  إيله  تَُؤول  ما  ومعرفة  عليها 
يُبالون بها، وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء«)1(.

6- هل سمعت بطفل يتدبر القرآن؟ قال أحدهم: كنت مع ابنيت )7 سنوات(، 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  چ  فََسِمَعت قارئًا َعرْب اإلذاعة يتلو: 
فمن  أغنياء،  وهم  فقرًيا  اهلل  إذا اكن  برباءة:  لَْت 

َ
فَسأ )آل عمران(،  ڀڀ  ٹچ 

اذلي أغناهم؟!)2(.
7- قال تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ 

ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ چ )النساء(.
ف عليهم  قال السعدي r: »ثم أخرب أنهم لو فعلوا ما يُوَعُظون به؛ أي: ما ُوظِّ
يف لك وقت حبسبه، فبذلوا ِهَمَمهم، وَوفَّروا نفوسهم للقيام به وتكميله، ولم َتْطَمح 
نفوسهم لَِما لم يَِصلوا إيله، ولم يكونوا بَصَدِده، وهذا هو اذلي ينبيغ للعبد؛ أن 
ينظر إىل احلالة اليت يلزمه القيام بها فيكملها، ثم يتدرج شيئًا فشيئًا، حىت يصل 
ر هل من العلم والعمل يف أمر ادلين وادلنيا، وهذا خبالف من َطَمَحت  إىل ما قُدِّ
نفسه إىل أمر لم يَِصل إيله، ولم يُؤمر به بعد، فإنه ال يكاد يصل إىل ذلك بسبب 

ة، وحصول الكسل وعدم النشاط«)3(. تفريق الِهمَّ
8- قال تعاىل: چ ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې  ې ى ى 
ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ    ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئیچ 

)النساء(.

1( تفسري السعدي )ص 150(. 

2( يلدبروا آياته )2/ 48-47(.

3( تفسري السعدي )ص 185(. 
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يقية  دِّ  قال ابن القيم r: »فمن َتَعبَّد اهلل بُِمَراَغَمة عدوه، فقد أخذ من الصِّ

بسهم وافر، وىلع قدر حمبة العبد لربه ومواالته ومعاداته لعدوه، يكون نصيبه من 

هذه الُمراَغمة.

عند  واتلَّبَْخرُت  واخليالء  نْي،  فَّ الصَّ بني  اتلَّبَْخرُت  َد  مُحِ الُمراَغمة  هذه   وألجل 

َصَدقَة الس، حيث ال يراه إال اهلل؛ ملا يف ذلك من إراغم العدو، وَبْذل حمبوبه من 

نفسه وماهل هلل b، وهذا باب من العبودية اليعرفه إال القليل من انلاس، ومن 

َوِل...
ُ
ته، بكى ىلع أيامه األ َّ ذاق طعمه وذلَ

َحَظه يف اذلنب، َراَغَمه باتلوبة 
َ

 وصاحب هذا املقام إذا نظر إىل الشيطان، وال

انلصوح، فأحدثت هل هذه الُمراَغمة عبودية أخرى«)1(.

9- قال تعاىل: چ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ژ ژ ڑ     ڑ ک ک ک ک گ گ چ )النساء(.

م من مصالح   قال السعدي r: »ويف هذه اآلية إرشاد إىل املقابلة بني ما يُتوَهَّ

تِّبة ىلع ترك أوامر اهلل، أو فعل مناهيه، وبني ما يفوت من ثواب اآلخرة،  ادلنيا الُمرَتَ

أو حيصل من عقوباتها.

َمَرتْه نفُسه برتك أمر اهلل: ها أنِت تركِت أمره كساًل وتفريًطا، فما 
َ
فيقول من أ

انلفع اذلي انتفعِت به؟! وماذا فاتِك من ثواب اآلخرة؟! وماذا ترتب ىلع هذا الرتك 
من الشقاء واحلرمان واخليبة واخلسان؟! 

1( مدارج السالكني )1/ 242-241(. 
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مة، وقال هلا: َهبِْك  وكذلك إذا دعتُه نفسه إىل ما تشتهيه من الشهوات الُمَحرَّ

واحلسات،  والغموم  اهلموم  من  ويعقبها  تنقض،  ذلته  فإن  اشتهيِت،  ما  فعلِت 

وفوات اثلواب وحصول العقاب ما بعضه يكيف العاقل يف اإلحجام عنها.

العقل احلقييق؛ خبالف  ة  َخاصَّ تََدبُّره، وهو  العبد  ينفع  ما   وهذا من أعظم 

مه يُْؤثِر الذلة احلارضة والراحة 
ْ
ع العقل وليس كذلك، فإنه جبهله وُظل اذلي يَدَّ

الراهنة، ولو ترتب عليها ما ترتب. واهلل املستعان«)1(.

ڇ  ڇڇ   چ  چ      چ  چ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   چ  تعاىل:  قال   -10

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ  چ )األنعام(.

ومنهم  العادية،  بَاع  السِّ أخالق  ىلع  يكون  من  »منهم   :r القيم  ابن  قال 

من يكون ىلع أخالق الكالب، وأخالق اخلنازير، وأخالق احلمري، ومنهم من 

َيتََطوَّس بثيابه، كما َيتََطوَّس الطاوس يف ريشه، ومنهم من يكون بليًدا اكحلمار، 

ومنهم من يُْؤثِر ىلع نفسه اكدليك، ومنهم من يألف وُيْؤلَف اكحلمام، ومنهم احلقود 

اكجلمل، ومنهم اذلي هو خري لكه اكلغنم، ومنهم أشباه اثلعالب تروغ كرواغنها.

 وقد َشبَّه اهلل تعاىل أهل اجلحيم واليَغ: باحلُمر تارة، وباللكب تارة، وباألنعام 

تارة، وتقوى هذه املشابهة باطنًا، حىت تظهر يف الصورة الظاهرة ظهوًرا خفيًّا، يراه 

الُمتَفرُِّسون، وتظهر يف األعمال ظهوًرا يراه لك أحد«)2(.

1( تفسري السعدي )ص 200(. 

2( اجلواب الاكيف )ص 119-118(. 
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ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ٿ  چ  تعاىل:  قال   -11

ڦڦ  چ )األنعام(.

وُيوِصلها  دينه،  مصالح  إىل  عبده  يسوق  أنه  لُْطِفه  »ومن   :r السعدي  قال 

ُرق اليت ال يَْشُعر بها العبد، وال يسىع فيها، ويوصله إىل السعادة األبدية،  إيله بالطُّ

اليت  األمور  عليه  ر  ُيَقدِّ إنه  حىت  حيتسب،  ال  حيث  من  َمدي،  ْ السَّ والفالح 

يُِزيلَها؛ لعلمه أن دينه أصلح، وأن  أن  العبد، ويتألم منها، ويدعو اهلل  يكرهها 

كماهل ُمتََوقِّف عليها، فسبحان اللطيف ملا يشاء، الرحيم باملؤمنني«)1(.

ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ   ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ  چ  12- قال تعاىل: 

ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ )األعراف(.

األرض  يف  صالح  لك  وجد  العالم،  أحوال  تدبر  »ومن   :r القيم  ابن  قال 

فسببه توحيد اهلل وعبادته وطاعة رسوهل g، ولك رش يف العالم وفتنة وبالء وقحط 

.g وتسليط عدو وغري ذلك، فسببه خمالفة رسوهل وادلعوة إىل غري اهلل ورسوهل

 ومن تدبر هذا حق اتلدبر، وتأمل أحوال العالم منذ قام إىل اآلن، وإىل أن 

يرث اهلل األرض ومن عليها وهو خري الوارثني؛ وجد هذا األمر كذلك يف خاصة 

نفسه، ويف حق غريه عموًما وخصوًصا، وال قوة إال باهلل العل العظيم«)2(. 

1( تفسري السعدي )ص 268(. 

2( بدائع الفوائد )3/ 15(.
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14- قال تعاىل: چ ۆ ۆ ۈۈ ۉ چ )األعراف(.

قال ابن القيم r: »وذكر الطمع - اذلي هو الرجاء- يف آية ادلاعء؛ ألن ادلاعء 
مبين عليه، فإن ادلاع ما لم يطمع يف سؤاهل ومطلوبه لم تتحرك نفسه لطلبه؛ إذ 

طلب ما ال طمع فيه ممتنع«)1(. 

ڇ  ڇ    ڇ  ڇ    چ    چ  چچ  ڃ   ڃ  چ  تعاىل:  قال   -15
ڍڍ چ )األعراف(.

أن  ىلع  ابلليغ  اتلخويف  من  فيها  الكريمة  اآلية  »وهذه   :r السعدي  قال 
العبد الينبيغ هل أن يكون آمنًا ىلع ما معه من اإليمان، بل اليزال خائًفا وَِجاًل أن 
يُبتىل ببلية تسلب ما معه من اإليمان، وأال يزال داعيًا بقوهل: »يا مقلب القلوب 
َثبِّت قلب ىلع دينك«، وأن يعمل ويسىع، يف لك سبب خُيَلِّصه من الرش عند وقوع 
الفنت، فإن العبد -ولو بلغت به احلال ما بلغت- فليس ىلع يقني من السالمة«)2(.

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  نثۓ  تعاىل:  قال   -16
ٴۇ ۋمث )األعراف: 115-116(، وقال تعاىل: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺژ  )طه: 66-65(. 

فما وجه طلب موىس n أن تكون ابَلَداَءة منهم؟

قال ابن كثري r: »ألن موىس أراد أن تكون ابَلَداَءة منهم؛ لريى انلاس ما 
صنعوا، ثم يأيت باحلق بعده، فيدمغ باطلهم«)3(.

1( السابق )3 / 12(. 

2( تفسري السعدي )ص 298(. 

3( تفسري ابن كثري )4/ 286(. 
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17- قال تعاىل: چ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  

ائ   ائ    ى   ېى   ې   ې   ې     ۉ   ۉ   ۅ     ۅ     ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ  
ىئ   ېئ       ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ    ۆئ   ۇئۆئ   ۇئ   وئ    وئ   ەئ   ەئ  
ڀ    پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ی    ىئ   ىئ  

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ )األعراف(.

قال السعدي r: »ينبيغ ملن َطَمَحت نفسه ملا ال قدرة هل عليه، أو غري ممكن 

يف حقه، وَحِزنَت لعدم حصوهل أن يُسليها بما أنعم اهلل به عليه مما حصل هل من 

رؤية  إىل   n نفس موىس  َطَمَحت  ملا  لغريه؛ وهلذا  لم حيصل  اذلي  اإلليه  اخلري 

اهلل تعاىل وطلب ذلك من اهلل، فأعلمه اهلل أن ذلك غري حاصل هل يف ادلنيا وغري 

ه بما آتاه فقال: چٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ 
َّ

ممكن، َسال

چ )األعراف(، وكذلك نبه اهلل رسوهل وعباده  ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  چ  بقوهل:  املعىن  املؤمنني ىلع هذا 

ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇچ )النساء(«)1(. 

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ   ەئ  ەئ    ائ  ائ  چى  تعاىل:  قال   -18

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئچ )األنفال(.

 قال الشنقيطي r: »والُمِحب الصادق يف ُحّبه ال ينس حمبوبه عند نزول 

الشدائد«)2(.

1( املواهب الربانية )ص 40(. 

2( أضواء ابليان )2/ 486(. 
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ۅۉ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ   چ  تعاىل:  قال   -19
وقال:  )اتلوبة(،  وئچ  وئ   ەئ   ەئ   ائائ   ى    ېى   ې   ېې   ۉ   

چک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     

ہہ   ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ  

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   چ )اتلوبة(.

قال شيخ اإلسالم r: »قوهل: چ ڀ  ڀ ڀچ إشارة إىل ما هو الزم هلم 
ا وحزنًا، وقسوة وُظلمة قلب وجهاًل، فإن  يف ادلنيا واآلخرة من اآلالم انلفسية: غمًّ
به عليم؛ وهلذا جتد اغلب  ادلائمة ما اهلل  العاجلة  للكفر واملعايص من اآلالم 
هؤالء ال يُطّيبون عيشهم إال بما يُزيل العقل، وُيليه القلب ومن تناول مسكر، أو 

ٍه، أو سماع ُمْطرب، وحنو ذلك.
ْ
رؤية ُمل

ۀ ۀ  چ  املؤمنني:  الاكفرين، قوهل يف  ُمَقابِل ما حاكه اهلل عن  ويف 
ل للمؤمنني من الرمحة يف قلوبهم، وغريها بما  ہہ ھ  چ )اتلوبة(، فإن اهلل ُيَعجِّ

جيدونه من حالوة اإليمان ويذوقونه من طعمه، وانرشاح صدورهم لإلسالم، إىل 
غري ذلك من السور باإليمان، والعلم، والعمل الصالح، بما ال يمكن وصفه«)1(.

ۆئ  ۇئ  ۇئ   وئ  وئ  ەئ  ائەئ   ائ   ى  ى  چې  تعاىل:  قال   -20
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ    ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ی  ی ی  چ )اتلوبة(.

لفائدة  لطيف  وتنبيه  وإرشاد  أيًضا ديلل  اآلية  »ويف هذه   :r السعدي  قال 
وا للك مصلحة من مصاحلهم العامة من  مهمة، ويه أن املسلمني ينبيغ هلم أن يُِعدُّ
يقوم بها وُيوفر وقته عليها، وجيتهد فيها وال يلتفت إىل غريها؛ تلقوم مصاحلهم 

1( اقتضاء الرصاط املستقيم )111-110/1(. 
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وتتم منافعهم؛ وتلكون وِْجَهة مجيعهم، ونهاية ما يقصدون قَْصًدا واحًدا وهو قيام 
قت الطرق وتعددت الَمَشارِب، فاألعمال ُمتباينة  مصلحة دينهم ودنياهم، ولو َتَفرَّ

والقصد واحد؛ وهذه من احلكمة العامة انلافعة يف مجيع األمور«)1(.

ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  زب  تعاىل:  قال   -21
ڃ ڃ ڃ       ڃ چ  چ چ        چ رب )يونس(.

ْقت مدة ادلنيا لم جتدها إال )اآلن( اذلي هو فَْصل   قال ابن حزم r: »إذا َحقَّ
الزمانني فقط«)2(.

ڱ   ڱ        ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ        چگ   تعاىل:  قال   -22
ےے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ     ہ   ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ   ڻ   ںں  

ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ )يوسف(.

احليل  بلطيف  ادلقيق  العلم  أن  ىلع  تنبيه  ذلك  »ويف   :r القيم  ابن  قال 
الُموصلة إىل املقصود الرشع اذلي حُيبه اهلل تعاىل ورسوهل g... صفة مدح يرفع 

اهلل تعاىل بها درجة العبد«)3(.

23- قال تعاىل: چ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ېئ ىئ ىئ ىئی 
چ  يب   ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ   حئ  یجئ  ی  ی 

)انلحل(.

1( تفسري السعدي )ص 355(. 

2( األخالق والسري )ص 20(. 

3( إاغثة اللهفان )2/ 119(. 
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قال السعدي r: »فما فات أحًدا يشء من اخلري إال لعدم صربه وَبْذل ُجهده 
ريد منه، أو لعدم تولكه واعتماده ىلع اهلل«)1(.

ُ
فيما أ

24- قال تعاىل: چ گ گ ڳ ڳ   ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ  ں ں ڻ 
ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ  ہہ ہ  ھ    ھ ھ چ )اإلرساء(.

قال ابن كثري r: »وقَد أخذ اإلمام احلرَْب ابن عباس k من عموم هذه اآلية 
قُِتل  وقَد  عثْمان،  ول  اكن  ألنه  سيملك؛  وأنه  َطنة، 

ْ
ل السَّ معاوية  والية  الكريمة 

.)2(»h عثْمان مظلوًما

25- قال تعاىل: چ ک ک ک ک گ گ گ  گ ڳ ڳ ڳ    ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں چ )الكهف(.

قال السعدي r: »ويف هذه القصة ديلل ىلع أن من فَرَّ بدينه من الفنت َسلََّمه 
اهلل منها، وأن من حرص ىلع العافية اعفاه اهلل، ومن أوى إىل اهلل آواه اهلل، وجعله 
ل يف سبيله وابتغاء مرضاته، اكن آخر أمره واعقبته العز  ل اذلُّ مَّ

َ
هداية لغريه، ومن حت

العظيم من حيث ال حيتسب؛ چ ڻ ڻ ۀ ۀ ہچ  )آل عمران(«)3(.

گ   گ   گ   ک   کک   ک   ڑ    ڑ   چ  تعاىل:  قال   -26
گڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  

ڻ  ۀ  ۀ  چ )الكهف(.

1( تفسري السعدي )ص 440(. 

2( تفسري ابن كثري )73/5(. 

3( تفسري السعدي )ص 473(. 
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قال ابن كثري r: »وشملت لكبهم بركتهم، فأصابه ما أصابهم من انلوم ىلع 

ر وخرب وشأن«)1(.
ْ
تلك احلال؛ وهذا فائدة ُصْحبَة األخيار؛ فإنه صار هلذا اللكب ِذك

27- قال تعاىل: چڇ ڇ   ڇ ڇ    ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک     ک کک ڱ چ )الكهف(.

قال َقتَاَدة r: »يَْشتَِك القوم كما تسمعون اإلحصاء، ولم يَْشتَِك أحد ظلًما؛ 

َرات من اذلنوب؛ فإنها جتتمع ىلع صاحبها حىت تُهلكه«)2(. فإياكم والُمَحقَّ

28- قال تعاىل: چ ڱ ڱ ں   ں   ڻ   ڻ ڻ   ڻ    ۀ       ۀ ہ 

ۇ  ڭ  ڭڭ    ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ہھھ  ہ  ہ 
ۇ ۆچ )الكهف(.

الِعتَاب  نوع من  أن يكون حتت هذا اخلطاب  »ويُْشِبه   :r القيم  ابن  قال 

لطيف عجيب، وهو أين اعديُت إبليس؛ إذ لم يسجد ألبيكم آدم مع مالئكيت، 

وبينكم  بينه  َعَقدتُّم  أن  املعاداة  هذه  اعقبة  اكن  ثم  ألجلكم،  معاداته  فاكنت 

ة!«)3(.
َ
َعْقد الُمَصاحل

ی  ىئ   ىئ    چ  قوهل:  إىل  چ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   چ  تعاىل:  قال   -29

یچ )طه(.

1( تفسري ابن كثري )144/5(. 

2( ادلر املنثور )401/9(. 

3( اجلواب الاكيف )ص 83(. 
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املقصد،  ورَشَف  الغاية،  ُنبْل  وهو  ادلاعء،  آداب  من  أدب  اآليات  هذه  يف 
أ لك عدوًّا، ويميش لك إىل 

َ
وقريب منه قوهل g: »امهلل اْشِف عبدك فالنًا؛ َيْنك

صالة«)1()2(. 

30- »ومن أعجب ما ظاهره الرجاء وهو شديد اتلخويف، قوهل تعاىل: چگ 
ڳ ڳ  ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںچ )طه(، فإنه َعلَّق املغفرة ىلع أربعة 

رشوط، َيبُْعد تصحيحها«)3(.

چ  ى   ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ   ۅ    ۅ  چ  تعاىل:   قال   -31
)األنبياء(.

بالرسول  املؤمنني  فإن  وقع؛  ما  ِمْصداقها  اآلية  »وهذه   :r السعدي  قال 
ْفَعة والعلو  روا بالقرآن، من الصحابة فمن بعدهم حصل هلم من الرِّ اذلين تََذكَّ
يت العظيم والرشف ىلع امللوك ما هو أمر معلوم للك أحد، كما أنه  ابلاهر والصِّ
معلوم ما حصل ملن لم يرفع بهذا القرآن رأًسا، ولم يهتد به وَيزَتَّك به من املقت 
باتلذكر  إال  ادلنيا واآلخرة  إىل سعادة  والشقاوة، فال سبيل  واتلَّْدِسية  َعة  والضَّ

بهذا الكتاب«)4(.

32- قال تعاىل: چہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے  ے   ۓ ۓ ڭ ڭ 
ڭ  ڭۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ   ې ېچ )املؤمنون(.

1( أخرجه أبو داود يف سننه )3107(، قال األبلاين يف الصحيحة: )حديث حسن(. 

2( يلدبروا آياته )150/1(. 

3( خمترص منهاج القاصدين )ص 308(.

4( تفسري السعدي )ص 519(. 
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»قال قتادة r: »واهلل ما تمىن أن يرجع إىل أهل وال إىل عشرية، ولكن تمىن 
منية الاكفر الُمَفرِّط فاعملوا بها«)1(.

ُ
أن يرجع فيعمل بطاعة اهلل، فانظروا أ

وقال r: »َطلََب الرجوع يلعمل صاحلًا، ال يلجمع ادلنيا، ويقض الشهوات، 
 عمل فيما يتمناه الاكفر إذا رأى العذاب«)2(.

ً
فرحم اهلل امرأ

ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ    چ  33- قال تعاىل: 
ىئىئ  ی  ی  ی   چ )انلمل(. 

َمِلَكة سبأ يف حال كونها تسجد للشمس  r: »أال ترى أن  قال الشنقيطي 
قها اهلل فيه، ولم يكن كفرها  ا َصدَّ ا قالت كالًما حقًّ من دون اهلل يه وقومها لَمَّ

مانًعا من تصديقها يف احلق اذلي قاتله، وذلك يف قوهلا فيما ذكر اهلل عنها: چ ۇئ    
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   ېئ ېئ ېئ ىئ  ىئ  چ )انلمل:34(، فقد قال تعاىل 

قًا هلا يف قوهلا: چی ی ی  چ )انلمل(، وقد قال الشاعر: ُمَصدِّ

ِْقــَرنَّ الـرأي َوْهــَو ُمَوافِـٌق       ُحكُم الصـواب إذا أىت مـن ناقـِص ال حتَ

َعـز شــيء ُيْقَتـىن       ما َحـط قيمَته َهـَواُن الغائص«)3()4(.
َ
ر َوْهـَو أ فالـدُّ

34- قال تعاىل: چ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ   ھ    ھ 

ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ چ )العنكبوت(.

1( تفسري ابن كثري )494/5(. 

2( تفسري السمعاين )3 / 490(. 

3( وفيات األعيان )2/ 188(.

4( أضواء ابليان )1/ 9-8(.
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لَمة ىلع ُظلمهم، ومن  قال ابن القيم r: »فمن اكن ظهرًيا للمجرمني من الظَّ
ىلع  والشهوات  الفجور  أهل  ومن  وبدعهم،  أهوائهم  ىلع  وابلدع  األهواء  أهل 
املوافقة  ألم  أذاهم، أصابه من  لَم 

َ
أ بُمَظاَهَرتهم من  فجورهم وشهواتهم؛ يلتخلص 

يعذبهم  أن  خلقه  يف  اهلل  وسنة  منه،  فّر  ما  أضعاف  أضعاف  وآجاًل  اعجاًل  هلم 
لَم خُمالفتهم وجُمانَبتهم، أعقبه ذلك 

َ
أ بإنذار من إيمانهم وظاهرهم، وإن صرب ىلع 

ة اعجلة وآجلة تزيد ىلع ذلة املوافقة بأضعاف مضاعفة، وسنة اهلل يف خلقه أن  َّ ذلَ
يرفعه عليهم وُيذهلم به حبسب صربه وتقواه وتولكه وإخالصه، وإذا اكن ال]بد[
)1( من األلم والعذاب فذلك يف اهلل ويف مرضاته ومتابعة رسله أوىل وأنفع منه يف 

انلاس ورضائهم وحتصيل ُمَراَداتهم«)2(.

الكريم،  القرآن  آيات  نظر يف  »ومن   :r زيد  أبو  الشيخ بكر  قال   -35
وجد أن ابليوت ُمَضافَة إىل النساء يف ثالث آيات من كتاب اهلل تعاىل، مع أن 
ابليوت لألزواج أو ألويلائهن؛ وإنما حصلت هذه اإلضافة -واهلل أعلم- مرااعًة 
الستمرار لزوم النساء للبيوت، فيه إضافة إساكن، ولزوم للمسكن، واتلصاق 

به، ال إضافة تمليك.

سبحانه:  وقال   ،)33 )األحزاب:  ڃچ  ڃ  چڃ  تعاىل:  اهلل  قال 
چگ گ گ  گ ڳ   ڳ  ڳ ڳ ڱچ )األحزاب:34(، 

وقال عز شأنه: چ ٺ ٺ ٺ ٿ چ )الطالق: 1(«)3(.

1( ما بني املعقوفني زيادة، يقتضيها السياق.

2( شفاء العليل )ص 246(. 

3( حراسة الفضيلة )ص 58(. 
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ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ    ۈ   چ  تعاىل:  قال   -36
ۆئ   ۇئ   وئۇئ    وئ   ەئ    ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ېې    ې  

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  چ )فاطر(.

معائبه،  إصالح  ابلقاء  وُطول  اتلعمري  يُورثه  لم  »فمن   :r القيم  ابن  قال 
وتََدارُك فَاِرطه، واغتنام بقية أنفاسه، فيعمل ىلع حياة قلبه، وحصول انلعيم املقيم، 
وإال فال خري هل يف حياته... فالطالب الصادق يف طلبه لكما خرب يشء من ذاته 
جعله عمارة لقلبه وروحه، ولكما نقص يشء من دنياه جعله زيادة يف آخرته، ولكما 
ُمنع شيئًا من ذلات دنياه جعله زيادة يف ذلات آخرته، ولكما ناهل َهّم أو حزن أو غم 

جعله يف أفراح آخرته.

َفنُقصان بدنه ودنياه وذلته وجاهه ورئاسته إن زاد يف حصول ذلك وتوفريه 
عليه يف معاده، اكن رمحة به وخرًيا هل، وإال اكن حرمانًا وعقوبة ىلع ذنوب ظاهرة 
أو باطنة، أو ترك واجب ظاهر أو باطن؛ فإن حرمان خري ادلنيا واآلخرة ُمَرتَّب ىلع 

هذه األربعة«)1(.

37- قال تعاىل: چ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ  ی ی ی ی جئ حئ 
مئ ىئ يئ جبچ )يس(.

ا؛ لَّما اَعين ما اَعين من  قال قتادة: r: »ال تَلىَق املؤمن إال ناصًحا، ال تلقاه اغشًّ
ىئ ىئ ىئ  ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ  چ  تعاىل:  اهلل  كرامة 
جبچ، تمىن ىلع اهلل أن يعلم قومه بما اَعين من كرامة اهلل هل، وما هجم عليه«)2(.

1( الفوائد )ص 190-189(. 

2( تفسري ابن كثري )572-571/6(. 



206

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ  ڭ  چڭ  تعاىل:  قال   -38
ىچ  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ   ۅ  ۅ  ۋ 

)الزمر(.

قال ابن القيم r: »وتأمل ما يف َسْوق الفريقني إىل ادلارين ُزَمًرا من فرحة 
ِكني يف عمل ُمتََصاِحِبني  هؤالء بإخوانهم وَسرْيِهم معهم لك ُزْمرة ىلع ِحَدة، لك ُمْشرَتِ
وقت  ادلنيا  اكنوا يف  كما  القلوب  أقوياء  ُمْستَبرِْشين  ُزْمَرتهم ومجاعتهم  فيه ىلع 

اجتماعهم ىلع اخلري، كذلك يؤنس بعضهم بعًضا ويفرح بعضهم ببعض. 

خرى يُساقون إيلها ُزمًرا يلعن بعضهم بعًضا ويتأذى 
ُ
وكذلك أصحاب ادلار األ

يُساقُوا واحًدا  بعضهم ببعض، وذلك أبلغ يف اخلزي والفضيحة والَهِتيَكة من أن 
واحًدا؛ فال ُتْهِمل تدبر قوهل سبحانه: چ ۆ  چ«)1(.

39- قال تعاىل: چٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ       پ   ڀڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چچ  چ   

چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ )األحقاف(.

قال ابن هبرية r: »هذا من تمام بر الوادلين، كأن هذا الودل خاف أن يكون 
ْكر ىلع ما أنعم به عليه  ِهَمه الشُّ

ْ
ا يف ُشكر الرب b، فسأل اهلل أن يُل وادلاه قَرصَّ

ا«)2(. ْكر إن اكنا قَرصَّ وعليهما؛ يلقوم بما وجب عليهما من الشُّ

1( حادي األرواح )ص 52(. 

2( ذيل طبقات احلنابلة )147/2(.
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چ ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ   40- قال تعاىل: 
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  
ڄ   ڄ  ڄ  ڄ           ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   
ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   چ )الفتح(.

ملا ذكر ُمبتىَغ العابدين بعبادتهم هنا قال: چ ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿچ، وحني 
)فاطر:30(.  یچ  ی  ی  ی   چىئ  قال:  هلم  وعده  ذكر 
وفيه »إشارة إىل معىن لطيف؛ ألنَّ اهلل تعاىل إذا قال: )لكم أجر( اكن ذلك منه 
ال  جرة 

ُ
األ ألنَّ  منكم؛  اهلل  طلب  ما  ىلع  جاء  عملكم  أنَّ  إىل  وإشارة  اًل،  َتَفضُّ

لب من املالك، واملؤمن إذا قال: أنا أبتيغ فضلك  تُْستََحقُّ إال ىلع العمل املوافق للطَّ
يكون منه اعرتافًا باتلَّقصري؛ فقال: چ ٺ  ٺ  ٿ   ٿ چ ، ولم يقل: أجًرا«)1(.

ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ   چڄ   تعاىل:  قال   -41
ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  چ )احلجرات(.

قال شيخ اإلسالم r: »ليس يف كتاب اهلل آية واحدة يمدح فيها أحًدا بنسبه، وال 
يذم أحًدا بنسبه؛ وإنما يمدح باإليمان واتلقوى، ويذم بالكفر والفسوق والعصيان«)2(.

42- قال تعاىل: چ ىث  يث   حج  مج      جح  چ )انلجم(.

)انلجم(  چ  جح  مج      حج  يث   ىث  چ  سبحانه:  »قوهل   :r القيم  ابن  قال 
يَُرد ألجل اهلل ويتصل به وإال فهو  لم  ُمراد إن  ُمتََضمِّن لكن عظيم، وهو أن لك 

1( مفاتيح الغيب )28 /89(. 

2( جمموع الفتاوى )230/35(. 
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ُمضمِحل ُمنقطع؛ فإنه ليس إيله الُمنْتَه، وليس الُمنْتَه إال إىل اذلي انتهت إيله 
األمور لكها، فانتهت إىل خلقه ومشيئته وحكمته وعلمه، فهو اغية لك مطلوب، 

ولك حمبوب ال حُيّب ألجله فمحبته عناء وعذاب«)1(.

43- قال تعاىل: چ ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  چ )الواقعة(.

»وَْصُف القرآن بأنه كريم يف قوهل تعاىل: چ ٱ    ٻ ٻ  چ فيه مية؛ ويه: 
أن الكالم إذا قُرئ وتردد كثرًيا يهون يف األعني واآلذان؛ وهلذا ترى من قال شيئًا 
چٻچ؛ أي: ال يهون  يف جملس امللوك ال يذكره ثانيًا وال يكرره، فقوهل تعاىل 

ري«)2(.  بكثة اتلالوة، بل يبىق أبد ادلهر اكلكالم الَغض واحلديث الطَّ

ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ    ٻ   چٻ   تعاىل:  قال   -44
ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  

ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄڄ  

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑڑ  ک  ک  ک   ک  گ  

گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀہ  ہ  

ہ  ہ  ھ  ھ   چ )املزمل(.

أضعاف  إىل  ضعف  مئة  سبع  إىل  أمثاهلا  بعرش  »احلسنة   :r السعدي  قال 
كثرية، ويلُعلم أن مثقال ذرة من اخلري يف هذه ادلار، يقابله أضعاف أضعاف ادلنيا 
وما عليها يف دار انلعيم املقيم من الذلات والشهوات، وأن اخلري والرِب يف هذه ادلنيا 

1( الفوائد )ص 202(. 

2( مفاتيح الغيب )166/29(. 
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مادة اخلري والرِب يف دار القرار، وبذره وأصله وأساسه، فوا أسفاه ىلع أوقات مضت 
ت بغري األعمال الصاحلات، وواغوثاه من  يف الغفالت، ووا حستاه ىلع أزمان َتَقضَّ
قلوب لم يَُؤثِّر فيها وعظ بارئها، ولم ينجع فيها تشويق من هو أرحم بها منها. فلك 

امهلل احلمد، وإيلك الُمشتىك، وبك الُمستغاث، وال حول وال قوة إال بك«)1(.

45- قال تعاىل: چہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ   ے  ے ۓ ۓ چ )الليل(.

اخلري  فيجري  وأسبابه،  للخري  تيسريه  يتضمن  »وذلك   :r القيم  ابن  قال 
ة عليه ُمذللة  وُييس ىلع قلبه ويديه ولسانه وجوارحه، فتصري خصال اخلري ُميسَّ
تَْستَْصِعب؛ ألنه ُمهيأ هلا، ُميسَّ لفعلها، يسلك  هل ُمنقادة، ال تستعيص عليه وال 

تَه قلت هو اذلي قيل فيه:
ْ
سبلها ُذلاًُل، وتُقاد هل علًما وعماًل، فإذا َخالَل

َعـــة ميمــونها        يصلــح لدلنيـــا وللـــديِن«)2(.
ْ
ل ُمبـــارُك الطَّ

46- قال تعاىل: چ ژ ڑ  ڑ چ )اتلاكثر(.

قال ابن القيم r: »ولك من اكثر إنسانًا يف دنياه أو جاهه أو غري ذلك، شغلته 
العايلة  اهلمم  ذات  العلوية  الرشيفة  فانلفوس  اآلخرة.  أهل  ُماَكثَرة  عن  ُماَكثَرته 
ب 

ُ
إنما تُكاثر بما يدوم عليها نفعه، وتكمل به وتزكو، وتصري ُمْفِلحة، فال حت

الُماكثرة، ويُسابقها إيلها؛ فهذا هو  أن يكثها غريها يف ذلك، وُينافسها يف هذه 
اتلاكثر اذلي هو اغية سعادة العبد... وصاحب هذا اتلاكثر اليهون عليه أن يرى 
، وأحسن منه عماًل، وأغزر علًما، وإذا رأى غريه أكث منه 

ً
غريه أفضل منه قوال

1( تفسري السعدي )ص 894(. 

2( اتلبيان يف أقسام القرآن )ص 62-61(. 
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يف خصلة من خصال اخلري يعجز عن حلاقه فيها اَكثَره خبصلة أخرى، وهو قادر 
ىلع الُماكثرة بها، وليس هذا اتلاكثر مذموًما وال قادًحا يف إخالص العبد، بل هو 

حقيقة املنافسة، واستباق اخلريات«)1(.

47- قال تعاىل: چ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ چ )الفلق(.

بُْح اكلفرِق؛ ألنَّه يفلق عنه الليل ويفرق...  قال أبو السعود r )2(: »الَفلَُق: الصُّ
وقيَل: ُهَو ما انفلَق مْن عموِدهِ...

َعِقيب  انلور  عن  املنبئ  الَفلَق  إىل  الُمَضاف  الرب  باسم  العياذ  تعليق  ويف 
تْق، ِعَدٌة كريمة بإاعذة العائذ مما يعوذ  َعة بعد الضيق، والَفتْق بعد الرَّ مة، والسَّ

ْ
ل الظُّ

منه، وإجنائه منه، وتقوية لرجائه بتذكري بعض نظائره، ومزيد ترغيب هل يف اجلد 
واالعتناء بَِقْرع باب االتلجاء إيله تعاىل؛ ففيه إشعار بأن من قدر أن يزيل ظلمة 

الليل من هذا العالم قدر أن يزيل عن العائذ ما خيافه«)3(.

1( عدة الصابرين )ص 193- 194(. 

الرتك  علماء  من  شاعر،  ُمَفسِّ  السعود،  أبو  املوىل،  العمادي،  مصطىف  بن  حممد  بن  حممد  هو:   )2
بروسة،  يف  القضاء  وتقدل  متعددة،  بالد  يف  وَدرََّس  وَدرََس  القسطنطينية،  بقرب  ُودِل  الُمْستَْعِربني، 
ضيف إيله اإلفتاء سنة 952 ه، واكن حارض اذلهن، رسيع ابلديهة، تويف 

ُ
فالقسطنطينية، فالروم ايل، وأ

سنة: 982ه. الكواكب السائرة )3/ 31(، األعالم للزريلك )7/ 59(.

3( تفسري أيب السعود )9/ 214(.
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اثلاين: اتلفسري اإلشاري)1(:

قال ابن القيم r: »وتفسري انلاس يدور ىلع ثالثة أصول: تفسري ىلع اللفظ؛ 
السلف،  يذكره  اذلي  وهو  املعىن؛  ىلع  وتفسري  املتأخرون،  إيله  ينحو  اذلي  وهو 
الصوفية وغريهم.  إيله كثري من  ينحو  اذلي  والقياس؛ وهو  اإلشارة  وتفسري ىلع 
وهذا ال بأس به بأربعة رشائط: أال ُينَاقِض معىن اآلية، وأن يكون معىن صحيًحا 
يف نفسه، وأن يكون يف اللفظ إشعار به، وأن يكون بينه وبني معىن اآلية ارتباط 

وتالزم، فإذا اجتمعت هذه األمور األربعة اكن استنباًطا حسنًا«)2(.

اتلطبيق:

1- قال تعاىل: چ ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ      
ۅ  ۅ     ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ىى   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  

ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئچ )ابلقرة(.

1( واملشهور يف تعريفه: أنه تأويل للقرآن بغري ظاهره إلشارة خفية تظهر ألرباب السلوك واتلصوف، 
وأنه يمكن اجلمع بينها وبني الظاهر املراد أيًضا. هكذا قالوا، والواقع أن هذا معناه عند املتصوفة، وإال 
فهو نوع من اتلفسري باالعتبار والقياس )من باب أن اليشء باليشء يُْذَكر(. واعمة ما يُذكر من هذا 
انلوع ال خيلو من إشاكل، وبعضه قَْرَمَطة وحتريف، لكن منه ما يصح إذا توفرت فيه تلك الرشوط 

املذكورة أعاله.
ثم ال خيىف أن ما يُذكر من هذا الطريق فأحسن أحواهل -إن صح- أنه من باب الُملَح.

2( اتلبيان يف أقسام القرآن )ص79(، وانظر: جامع املسائل البن تيمية )4/ 65(، جمموع الفتاوى )2/ 
املوافقات )4/  الرسائل واملسائل )1/ 29(،  27- 28(، )6/ 376- 377(، )10/ 78(، )11/ 42(، جمموعة 
231-232، 243-244(، اتلفسري واملفسون )2/ 261(، مفهوم اتلفسري واتلأويل للطيار )ص107-89(، 

مناهل العرفان )2/ 78- 81(.
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املعىن الظاهر:

»يسألك أصحابك -أيها انليب- عن األهلة وتغريُّ أحواهلا، قل هلم: جعل اهلُل 
الصيام  مثل  بوقت  دة  الُمَحدَّ أوقات عباداتهم  انلاس  بها  يعرف  األهلة عالمات 
واحلج، ومعامالتهم، وليس اخلري ما تعودتم عليه يف اجلاهلية وأول اإلسالم من 
ِْرمون باحلج أو العمرة، ظانني أن ذلك قُربة إىل 

ُ
دخول ابليوت من ظهورها حني حت

َمِن اتىق اهلل واجتنب املعايص، وادخلوا ابليوت من  فِْعُل  اهلل، ولكن اخلري هو 
أبوابها عند إحرامكم باحلج أو العمرة، واخشوا اهلل تعاىل يف لك أموركم؛ تلفوزوا 

بكل ما حتبون من خريي ادلنيا واآلخرة«)1(.

ما يؤخذ من إشارة اآلية:

قال السعدي r: »ويستفاد من إشارة اآلية أنه ينبيغ يف لك أمر من األمور 
يأتيه اإلنسان من الطريق السهل القريب، اذلي قد ُجِعل هل ُموصاًل، فاآلمر  أن 
باملعروف وانلايه عن املنكر، ينبيغ أن ينظر يف حالة املأمور ويستعمل معه الرفق 
يسلك  أن  ينبيغ  والُمَعلِّم  والُمتعلم  أو بعضه،  املقصود  بها حيصل  اليت  والسياسة 
أقرب طريق وأسهله حيصل به مقصوده، وهكذا لك من حاول أمًرا من األمور وأتاه 

من أبوابه وثابر عليه، فال بد أن حيصل هل املقصود بعون امللك املعبود«)2(.

ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ      ۆ   ۆ   ۇ      ۇ    ڭ    ڭ   ڭ   چ  تعاىل:  قال   -2  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ې  چ )النساء(.

1( اتلفسري امليس )ص 29(. 

2( تفسري السعدي )ص 88(. 



213

املعىن الظاهر:

أمواهلم  والصبيان  والنساء  الرجال  ر من  ُيبَذِّ األويلاء- من  -أيها  تؤتوا  »وال 
اليت حتت أيديكم فيضعونها يف غري وجهها، فهذه األموال يه اليت عليها قيام 
 معروفًا من الكالم 

ً
نِْفُقوا عليهم منها واكسوهم، وقولوا هلم قوال

َ
حياة انلاس، وأ

يِّب واخلُلُق احلسن«)1(. الطَّ
ما يؤخذ من إشارة اآلية:

قال الغزايل r: »تنبيًها ىلع أن حفظ العلم ممن يُفسده ويرضه أوىل، وليس 
الظلم يف إعطاء غري املستحق بأقل من الظلم يف منع املستحق«)2(.

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چ  تعاىل:  قال   -3
ڦڦچ  )األعراف(.

املعىن الظاهر:

»قال اهلل إلبليس: فاهبط من اجلنة، فما يصح لك أن تتكرب فيها، فاخرج من 
اجلنة، إنك من اذليللني احلقريين«)3(.

ما يؤخذ من إشارة اآلية:

قال ابن اعشور r: »هذه اآلية أصل يف ثبوت احلق ألهل الَمَحلَّة، أن خُيرِجوا 
من حَمَلَِّتهم من خُيىش من سريته فُُشو الفساد بينهم«)4(.

1( اتلفسري امليس )ص77(.

2( اإلحياء )58/1(. 

3( اتلفسري امليس )ص 152(.

4( اتلحرير واتلنوير )44/8(. 
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ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  چائ  تعاىل:  قال   -4
ېئ ېئ چ )األنفال:33(.

املعىن الظاهر:

ب هؤالء املرشكني، وأنت -أيها الرسول- بني ظهراَنيْهم،  »وما اكن اهلل c يلعذِّ
بهم وهم يستغفرون من ذنوبهم«)1(. وما اكن اهلل معذِّ

ما يؤخذ من إشارة اآلية:

قال ابن القيم r: »فأشارت هذه اآلية أن حمبة الرسول وحقيقة ما جاء به 
إذا اكن يف القلب، فإن اهلل ال يعذبه، ال يف ادلنيا وال يف اآلخرة، وإذا اكن وجود 
الرسول يف القلب مانًعا من تعذيبه، فكيف بوجود الرب تعاىل يف القلب؟ فهاتان 

إشارتان«)2(. 

وقال يف موضع آخر: »وتأمل... كيف يُفهم منه أنه إذا اكن وجود بدنه وذاته 
ه واإليمان به وحمبَّته ووجود  فيهم دفع عنهم العذاب وهم أعداؤه، فكيف وجود رسِّ
ما جاء بِه إذا اكن يف قوم أو اكن يف شخص، أفليس دفعه العذاب عنهم بطريق 

األوىل واألحرى؟«)3(.

5- قال تعاىل: چ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌچ )اتلوبة(.

1( اتلفسري امليس )ص 180(.

2( الكالم ىلع مسألة السماع )ص397(.

3( إعالم املوقعني )173/1(. 
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املعىن الظاهر:

دون  اهلل  َكُكم  َيرْتُ أن  املؤمنني  معرش  يا  تظنوا  فال  االبتالء،  اهلل  سنة  ِمن 
ق اذلين أخلصوا يف جهادهم، ولم يتخذوا غري 

ْ
ًما ظاهًرا للَخل

ْ
اختبار؛ يلعلم اهلل ِعل

اهلل ورسوهل واملؤمنني بطانة وأويلاء، واهلل خبري جبميع أعمالكم، وجمازيكم بها)1(.

ما يؤخذ من إشارة اآلية:

قال ابن القيم r: »وال َويِلَجة أعظم ممن جعل رجاًل بعينه خُمتاًرا ىلع كالم اهلل 
مه ىلع ذلك لكه، وَيْعرِض كتاب اهلل وسنة رسوهل  ورسوهل g وكالم سائر األمة ُيَقدِّ
g وإمجاع األمة ىلع قوهل، فما وافقه منها قبله ملوافقته لقلبه، وما خالفه منها تلطف 

يف رده وَتَطلََّب هل وجوه احليل، فإن لم تكن هذه َويِلَْجة فال ندري ما الَويِلَْجة!«)2(.

ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   چ  تعاىل:  قال   -7
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ   
ى   ې   ې   ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  

ى  ائائ   ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   چ )اتلوبة(.

املعىن الظاهر:

»يا معرش أصحاب رسول اهلل g إال تنفروا معه أيها املؤمنون إذا استَنَْفركم، 
ه )مكة(،  وإال تنرصوه؛ فقد أيده اهلل ونرصه يوم أخرجه الكفار من قريش من بدََلِ
ثور  جبل  يف  نقب  إىل  وأجلؤوهما   )h الصديق  بكر  وأبو  )هو  اثنني  ثاين  وهو 

1( اتلفسري امليس )ص189(.

2( إعالم املوقعني )2/ 130(. 
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بـ»مكة«، فمكثا فيه ثالث يلال، إذ يقول لصاحبه )أيب بكر( ملا رأى منه اخلوف 

عليه: ال حتزن إن اهلل معنا بنرصه وتأييده، فأنزل اهلل الطمأنينة يف قلب رسول اهلل 

g، وأاعنه جبنود لم يرها أحد من البرش وهم املالئكة، فأجناه اهلل من عدوه وأذل 

اهلل أعداءه، وجعل لكمة اذلين كفروا السفىل، ولكمُة اهلل يه العليا؛ وذلك بإعالء 

شأن اإلسالم، واهلل عزيز يف ذاته وصفاته و ملكه، حكيم يف تدبري شؤون عباده. 

.)1(»h ويف هذه اآلية َمنَْقبة عظيمة أليب بكر الصديق

ما يؤخذ من إشارة اآلية:

قال شيخ اإلسالم r: »لك من وافق الرسول g يف أمر خالف فيه غريه فهو 

ۈچ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  چ  قوهل:  من  نصيب  وهل  ذلك؛  يف  اتبعوه  اذلين  من 

نة للنرص يه لَِما جاء به إىل يوم القيامة،  )اتلوبة: 40(، فإن املعية اإلهلية الُمتََضمِّ

بْنا ما يطول وصفه«)2(.  وهذا قد دّل عليه القرآن، وقد رأينا من ذلك وَجرَّ

ِمن أصح اإلشارات إشارة هذه اآلية، ويه أن من صحب 
َ
وقال ابن القيم r: »ف

الرسول g وما جاء به بقلبه وعمله وإن لم يصحبه ببدنه، فإن اهلل معه«)3(.

6- قال تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  

ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   چ )اتلوبة(.

1( اتلفسري امليس )ص193(.

2( جمموع الفتاوى )37/28(. 

3( الكالم ىلع مسألة السماع )ص397(.
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املعىن الظاهر:

قوا اهلل ورسوهل وانقادت قلوبهم وأذعنت، وأقروا بألسنتهم،  »يا أيها اذلين صدَّ
وعملوا برشعه، ابدؤوا بقتال األقرب فاألقرب إىل دار اإلسالم من الكفار، ويلجد 

ظة وشدة، واعلموا أن اهلل مع املتقني بتأييده ونرصه«)1(.
ْ
الكفار فيكم ِغل

ما يؤخذ من إشارة اآلية:

r: »ادلنيا والشيطان عدوان خارجان عنك، وانلفس عدو  قال ابن القيم 
بني جنبيك؛ ِمن ُسنَّة اجلهاد: چ ٻ ٻ پ  ٿ  چ )اتلوبة(«)2(. 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     ھھ  ھ     چ  8- قال تعاىل: 
ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

ې  ې   ې  ې  چ )الرعد(.

املعىن الظاهر:

»هلل تعاىل مالئكة يتعاقبون ىلع اإلنسان من بني يديه ومن خلفه، حيفظونه 
بأمر اهلل وحُيُْصون ما يصدر عنه من خري أو رش؛ إن اهلل c ال يغريِّ نعمة أنعمها 
وا ما أمرهم به فعصوه، وإذا أراد اهلل جبماعٍة بالًء، فال مفرَّ  ىلع قوم إال إذا غريَّ
منه، وليس هلم ِمن دون اهلل ِمن وال يتوىل أمورهم، فيجلب هلم املحبوب، ويدفع 

عنهم املكروه«)3(.

1( اتلفسري امليس )ص 207(.

2( بدائع الفوائد )ص 225(. 

3( اتلفسري امليس )ص250(.
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ما يؤخذ من إشارة اآلية:

قال ابن القيم r: »فداللة لفظها: أنه ال يغريِّ نَِعمه اليت أنعم بها ىلع عباده 
وا طاعته بمعصيته، كما قال يف اآلية األخرى: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  حىت يُغريِّ

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺچ  )األنفال(.
العقوبة وابلالء  بهم من  يغريِّ ما  لم  قوًما وابتالهم  إذا اعقب  أنه  وإشارتها: 
وا ما بأنفسهم من املعصية إىل الطاعة، كما قال العباس عمُّ رسول اهلل  حىت يُغريِّ

g: ما نزَل بالٌء إال بذنب، وال ُرفِع إال بتوبة)1(. 

فإذا  بيًتا فيه لكب وال صورة«)2(  »ال تدخل املالئكة   :g ومنه قول انليب 
َمنع اللكب والصورة دخول امللك إىل ابليت، فكيف تدخل معرفة الرب وحمبته يف 

قلب ممتلئ بكالب الشهوات وُصَورها؟

ِحلُّ املسجَد حلائٍض وال ُجُنٍب«)3(؛ فإذا حرم بيت الرب 
ُ
وكذلك قوهل g: »ال أ

ِره ىلع حائض القلب 
ْ
ىلع احلائض واجلنب، فكيف بمعرفته وحمبته واتلنعم بِذك

وُجنُبه؟

فهذه إشارات صحيحة، ويه من جنس مقاييس الفقهاء، بل أصح من كثري 
منها«)4(.

1( أخرجه ادلينوري يف املجالسة )3/ 102(، وابن عساكر يف اتلاريخ )26/ 359( بإسناد واه. 

2( أخرجه ابلخاري )3322(، ومسلم )2106(.

3( أخرجه أبو داود )232(، وضعفه األبلاين يف إرواء الغليل )124(. 

4( الكالم ىلع مسألة السماع )ص 398-397(. 
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9- قال تعاىل: چ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  

ۋ ۋ چ )اإلرساء(.

املعىن الظاهر:

»وُكْن ألمك وأبيك ذيلاًل متواضًعا رمحة بهما، واطلب من ربك أن يرمحهما 

برمحته الواسعة أحياًء وأمواتًا، كما صربا ىلع تربيتك طفاًل ضعيف احلول والقوة«)1(.

ما يؤخذ من إشارة اآلية:

قال السعدي r: »وكذلك من توىل تربية اإلنسان يف دينه ودنياه تربية صاحلة  

-غري األبوين-، فإن هل ىلع من ربَّاه حقَّ الرتبية«)2(.

10- قال تعاىل: چ ۋ  ۅ ۅ   ۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  

ەئ  چ )األنبياء(.

املعىن الظاهر:

الختلَّ  شؤونهما،  تَُدبِّر   c اهلل  غري  آهلة  واألرض  السموات  يف  اكن  »لو 

من  الاكفرون،  اجلاحدون  يصفه  ا  َعمَّ س  وتقدَّ العرش،  رب  اهلل  فتنَّه  نظامهما، 

الكذب واالفرتاء ولك نقص«)3(.

1( اتلفسري امليس )ص284(. 

2( تفسري السعدي )ص 456(. 

3( اتلفسري امليس )ص 323(.
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ما يؤخذ من إشارة اآلية:

قال ابن القيم r: »كما أن السموات واألرض لو اكن فيهما آهلة غريه سبحانه 
)األنبياء:22(،  چ  ېې  ې  ۉ    ۉ  ۅ    ۅ     ۋ  چ  تعاىل:  قال  كما  لفسدتا؛ 
فكذلك القلب إذا اكن فيه معبود غري اهلل تعاىل فسد فساًدا ال يُرىج صالحه؛ إال 
بأن خيرج ذلك املعبود من قلبه، ويكون اهلل تعاىل وحده إهله ومعبوده اذلي حيبه 

ويرجوه وخيافه، ويتولك عليه وينيب إيله«)1(.

ڀ     پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قال   -11
ڀڀچ )القصص(.

املعىن الظاهر:

»وملا قصد موىس بالد )َمْديَن( وخرج من سلطان فرعون قال: عس ريب أن 
يرشدين خري طريق إىل )َمْديَن(«)2(.

ما يؤخذ من إشارة اآلية:

قال السعدي r: »إن انلاظر يف العلم عند احلاجة إىل اتللكم فيه، إذا لم يرتجح 
عنده أحد القولني، فإنه يستهدي ربه، ويسأهل أن يهديه الصواب من القولني، بعد 

أن يقصد بقلبه احلق ويبحث عنه، فإن اهلل ال خييب َمْن هذه حاهل«)3(.

ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ    يئجب  حب   چ  تعاىل:  قال   -12
خب  مب  ىبيب  جت  حت  خت         مت  ىت  يت   چ )الروم(.

1( إاغثة اللهفان )30/1(. 

2( اتلفسري امليس )ص 388(.

3( تفسري السعدي )ص 618(. 
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املعىن الظاهر:

ل وتََدبُّر إىل آثار املطر يف انلبات والزروع  مُّ
َ
تَأ َنَظر  الُمشاِهد-  »فانظر -أيها 

قََدر  والشجر، كيف حُييي به اهلل األرض بعد موتها، فينبتها وُيْعِشبُها؟ إن اذلي 
ىلع إحياء هذه األرض لُمحيي املوت، وهو ىلع لك يشء قدير ال ُيْعِجُزه يشء«)1(.

ما يؤخذ من إشارة اآلية:

قال السعدي r: »فإذا اكنت األرض اخلاشعة اخلايلة من لك َنبْت إذا أنزل 
اهلل عليها املطر اهزتت وَرَبت وأنبتت من لك زوج بهيج، واختلط نَبْتُها وكثت 
أصنافه ومنافعه جعله اهلل تعاىل من أعظم األدلة ادلالة ىلع سعة رمحته وكمال 
قدرته، وأنه َسيُْحيي املوت للجزاء؛ فادليلل يف القلب اخلايل من العلم واخلري حني 
يُنل اهلل عليه غيث الويح فيهزت بانلبات وُينبت من لك زوج بهيج من العلوم 
املختلفة انلافعة، واملعارف الواسعة، واخلري الكثري، والرِبّ الواسع، واإلحسان الغزير، 
واملحبة هلل ورسوهل، وإخالص األعمال الظاهرة وابلاطنة هلل وحده ال رشيك هل، 
العبادات، وأصناف اتلقربات،  واخلوف والرجاء واتلرضع واخلشوع هلل، وأنواع 
العلوم  من  ذلك  وغري  واعمتهم،  املسلمني  وألئمة  ولكتابه  ولرسوهل  هلل  وانلصح 
واألعمال الظاهرة وابلاطنة، والفتوحات الربانية مما ال عني رأت وال أذن سمعت 
وواسع  اهلل،  األرض بكثري ىلع سعة رمحة  من  أعظم  برش؛  قلب  وال خطر ىلع 
ُجوِده، وَتنَّوع ِهبَاته، وكمال اقتداره وعزته، وأنه حييي املوت للجزاء، وأن عنده يف 

ادلار األخرى من اخلريات والفضل ما ال يعلمه أحد غريه«)2(.

1( اتلفسري امليس )ص409(.

2( املواهب الربانية )ص 93(، وقد سبق يف )ص 52(.
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13- قال تعاىل: چ ۋ ۋ ۅ ۅچ )يس: 12(.

املعىن الظاهر:

»إنا حنن حنيي األموات مجيًعا ببعثهم يوم القيامة«)1(.

ما يؤخذ من إشارة اآلية:

قال ابن كثري r: »أي: يوم القيامة، وفيه إشارة إىل أن اهلل تعاىل حييي قلب 
من يشاء من الكفار اذلين قد ماتت قلوبهم بالضاللة، فيهديهم بعد ذلك إىل احلق، 

چوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ  القلوب:  قسوة  ذكر  بعد  تعاىل  قال  كما 
ېئ ىئ     ىئ ىئ ی چ )احلديد(«)2(.

14- قال تعاىل: ژۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئمث )الواقعة: 73(.

املعىن الظاهر:

»حنن جعلنا ناركم اليت توقدون تذكرًيا لكم بنار جهنم ومنفعة للمسافرين«)3(.

ما يؤخذ من إشارة اآلية:

بالَقواِء وهم  للنازلني  بها اآلخرة، ومنفعة  تُْذَكر  r: »تذكرة  القيم  ابن  قال 
املسافرون؛ يقال: أقوى الرجل: إذا نزل باليِقِّ والَقَوى ويه األرض اخلايلة، وخص 
ر وإن اكنت منفعتها اعمة للمسافرين واملقيمني؛ تنبيًها لعباده -واهلل 

ْ
ك الُمْقِوين باذلِّ

1( اتلفسري امليس )ص440(. 

2( تفسري ابن كثري )565/11(. 

3( اتلفسري امليس )ص536(.
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أعلم بمراده من كالمه- ىلع أنهم لكهم مسافرون، وأنهم ىف هذه ادلار ىلع جناح 
سفر ليسوا هم مقيمني وال مستوطنني«)1(.

15- قال تعاىل: چ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چ )الواقعة(.

املعىن الظاهر:

اآلفات  من  اهلل  طهرهم  اذلين  الكرام  املالئكة  إال  القرآن  َيَمسُّ  »ال 
واذلنوب«)2(.

ما يؤخذ من إشارة اآلية:

قال شيخ اإلسالم r: »كما أن اللوح املحفوظ اذلي كتب فيه حروف القرآن 
ال يمسه إال بدن طاهر، فمعاين القرآن ال يذوقها إال القلوب الطاهرة، ويه قلوب 

املتقني«)3(. 

قال ابن القيم r: »ودلت اآلية بإشارتها وإيمائها ىلع أنه ال يدرك معانيه وال 
يفهمه إال القلوب الطاهرة، وحرام ىلع القلب الُمتَلَوِّث بنجاسة ابلدع واملخالفات 

أن ينال معانيه وأن يفهمه كما ينبيغ.

قال ابلخاري يف »صحيحه« يف هذه اآلية: »ال جيد طعمه إال من آمن به«)4(، 
وهذا أيًضا من إشارة اآلية وتنبيهها، وهو أنه ال يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره 

1( طريق اهلجرتني )ص 141- 142(، وقد مىض حتت عنوان: )العموم واخلصوص(.

2( اتلفسري امليس )ص 537(. 

3( جمموع الفتاوى )242/13(. 

4( انظر: صحيح ابلخاري )9/ 155(.
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ا، وأنزهل ىلع رسوهل وحيًا، وال ينال  إال من شهد أنه كالم اهلل، تكلم )به()1( حقًّ

بأنه  يؤمن  لم  الوجوه، فمن  قلبه حرج منه بوجه من  لم يكن يف  معانيه إال من 

حق من عند اهلل، فيف قلبه منه حرج، ومن لم يؤمن بأن اهلل سبحانه تكلم به 

وحيًا وليس خملوقًا من مجلة خملوقاته، فيف قلبه منه حرج، ومن قال: إن هل باطنًا 

خيالف ظاهره، وإن هل تأوياًل خُياِلف ما ُيْفَهم منه فيف قلبه منه حرج، ومن قال: 

إن هل تأوياًل ال نفهمه وال نعلمه وإنما نتلوه متعبدين بألفاظه فيف قلبه منه حرج. 

وأنت إذا تأملت قوهل: چ پ ڀ ڀ       ڀچ، وأعطيت اآلية حقها من 

داللة اللفظ وإيمائه وإشارته وتنبيهه وقياس اليشء ىلع نظريه واعتباره بُِمشالِكه 

وتأملت املشابهة اليت عقدها اهلل سبحانه وربطها بني الظاهر وابلاطن- فهمت 

هذه املعاين لكها من اآلية وباهلل اتلوفيق«)2(.

لت قوهل تعاىل: چ ٱ   ٻ ٻ ٻ ٻ  وقال يف موضع آخر: »وأنت إذا تأمَّ

پ     پ پ پ ڀ ڀ       ڀ ڀ چ )الواقعة(، وجدت اآلية من أظهر 

األدلة ىلَع نبوة انليب g، وأنَّ هذا القرآن جاء من عند اهلل، وأنَّ اذلي جاء به ُروح 

چٿ ٹ  خَت قوهل: 
ُ
أ رواح اخلبيثَة عليه سبيل؛ ووجدت اآلية 

َ
ر، فما لأل ُمطهَّ

)الشعراء(،  ڦچ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  )الشعراء(،  ٹچ  ٹ  ٹ    
اللَة ىلع أنَّه ال يَمس املصحف إال طاهر، ووجدتها دالة  ووجدتها دالة بأحسن ادلَّ

اللَة ىلع أنَّه ال جيد حالوته وطعمه إال من آمن به وعمل به، كما  أيًضا بِألطف ادلَّ

1( يف األصل: )بها(.

2( اتلبيان يف أقسام القرآن )230/1- 231(.
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فَهمه ابلخاري من اآلية فقال يف صحيحه يف باب: چ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ         چ چ چ )آل عمران(: چ پ ڀچ ال جَيد طعمه ونفعه إال من 
: چ ژ ژ ڑ ڑ 

َ
قرآن، وال حيمله حبقه إال املْؤمن؛ لَقوهل َتَعاىل

ْ
آمن بال

نَّه ال 
َ
ک ک   ک ک             گ   گ گ چ )اجلمعة: 5(، وجتد حتته أيًضا أ

ينال معانيَه ويفهُمُه كما ينبيغ إال القلوب الطاهرة، وأنَّ القلوب انلجسة ممنوعة 

ة بني هذه  ُخوَّ
ُ
ل هذا النََّسب القريب وَعْقد هذه األ من فهمه مرصوفة عنه، فتأمَّ

املعاين وبني املعىن الظاهر من اآلية واستنباط هذه املعاين لكها من اآلية بِأحسِن 

.»)1(h وجٍه وأبيِنِه، فهذا من الفهم اذلي أشار إيله يلع

وقال: »فسمعت شيخ اإلسالم ابن تيمية -قدس اهلل روحه- يقول: لكن 

تَدل اآلية بإشارتها ىلع أنَّه ال يَمس املصحف إاِل طاهر؛ ألنَّه إذا اكنت تلك 

 
َّ

رون، ِلكرامتها ىلع اهلل، فهذه الصحف أوىل أال الصحف ال يمسها إال الُمطهَّ

يمسها إال طاهر«)2(.

أنه  وإشارته  ر،  الُمَطهَّ إال  حمله  يمس  ال  أنه  هذا  »فحقيقة   :r أيًضا  وقال 

ر من األجناس  الجيد حالوته ويذوق طعمه ويبارش حقائق قلبه إال القلب الُمَطهَّ

واألدناس، وإىل هذا املعىن أشار ابلخاري يف صحيحه؛ فهذه من أصح اإلشارات«)3(.

1( إعالم املوقعني )172/1، 173(.

2( مدارج السالكني )391/2(. 

3( الكالم ىلع مسألة السماع )ص 396(. 
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16- قال تعاىل: چ ک    ک ک ک   گ  چ )الكوثر(.
املعىن الظاهر:

»إن مبغضك ومبغض ما جئت به من اهلدى وانلور، هو الُمنَْقِطع أثره املقطوع 
من لك خري«)1(.

ما يؤخذ من إشارة اآلية:

قال شيخ اإلسالم r: »فمن َشنَأ شيئًا مما جاء به الرسول g، فله من ذلك 
ُرهم، وأهل 

ْ
نصيب؛ وهلذا قال أبو بكر بن َعيَّاش:... أهل السنة يبقون ويبىق ِذك

ُرهم.
ْ
ابلدعة يموتون ويموت ِذك

وذلك أن أهل ابلدعة َشنَُؤوا بعض ما جاء به الرسول g، فأبرتهم بقدر ذلك، 
واذلين أعلنوا ما جاء به انليب g، فصار هلم نصيب من قوهل تعاىل: چڭ ڭ 
ڭ چ )الرشح: 4(، فإن ما أكرم اهلل به نبيه من سعادة ادلنيا واآلخرة، فللمؤمنني 
الُمتابعني نصيب بقدر إيمانهم، فما اكن من خصائص انلبوة والرسالة، فلم يشارك 
مؤمن  فللك  الصاحلة،  واألعمال  اإليمان  ثواب  من  اكن  وما  أمته،  من  أحد  فيه 

نصيب بقدر ذلك«)2( ا.ه.
ويموت  يموتون  ابلدعة  وأهل  ُرهم، 

ْ
ِذك وحييا  يموتون  السنة  »أهل  وقال: 

ذكرهم؛ ألن أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول g؛ فاكن هلم نصيب من قوهل: 
زبڭ ڭ ڭ رب )الرشح: 4(، وأهل ابلدعة َشنَُؤوا ما جاء به الرسول g؛ فاكن 

هلم نصيب من قوهل: زب ک    ک ک ک   رب )الكوثر: 3(«)3(. 

1( اتلفسري امليس )ص602(. 

2( جمموع الفتاوى )38/28(.

3( السابق )528/16(.
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ابلاب السادس

اتلدبُّر العميل
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اتلدبر العميلُّ نواعن:

األول: اتلطبيق والعمل واالمتثال)1(

 اتلطبيق:
1- من مفاتيح الرزق )تدبر عمل(:

قال تعاىل: زب ۓ ۓ    ڭ    ڭ  ڭڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈٴۇ ۋ 
ۋ   رب )طه: 132(.

قال ابن ُجَزي r: »اكن بعض السلف إذا أصاب أهلَه خصاصة، قال: قوموا 
فَصلُّوا؛ بهذا أمركم اهلل، ويتلو هذه اآلية«)2(.

2- قال عبد اهلل بن إبراهيم اإلساكيف)3( r: »حرضت جملس الُمهتدي)4( وقد 
حرض وأقامه إىل جنب 

ُ
جلس للمظالم، فاستعداه رجل ىلع ابن هل، فأمر بإحضاره، فأ

الرجل، فسأهل عما اداعه عليه، فأقر به، فأمره باخلروج هل من حقه، فكتب هل بذلك 
كتابًا، فلما فرغ، قال هل الرجل: واهلل يا أمري املؤمنني ما أنت إال كما قال الشاعر:

أبلــُج ِمْثــُل القمــِر الزاهــِر ْمُتمــوه فقضــى بينكــمْ 
َّ
َحك

وال يبــايل َغــَبَ اخلــاســر)5( ال يقبــُل الرشــوة يف ُحكمــه 

1( وهذا باعتبار أن بعض السلف قد فسَّ اتلدبُّر بالعمل؛ وهو تفسري هل بثمرته. 

2( التسهيل لعلوم اتلنيل )17/2(. 

إبراهيم  بن  أمحد  بن  حممد  الوزير:  عم  اإلساكيف،  املؤمن  َعبْد  بن  إبراهيم  بن  اهلل  ُعبَيْد  لعله   )3
القراريطي. انظر: ذيل تاريخ بغداد البن انلجار )3/2(.

4( حممد بن هارون الواثق بن حممد الُمْعتَِصم بن هارون الرشيد، أبو عبد اهلل، املهتدي باهلل، العبايس، من 
خلفاء ادلولة العباسية، تويف سنة: 256 ه. انظر: الوايف بالوفيات )5/ 97- 87(، واألعالم للزريلك )7/ 128(.

5( ابليت لألعىش، وهو يف ديوانه )ص92(.
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فما  أنا  وأما  مقاتلك،  اهلل  فأحسن  الرجل  أيها  أنت  أما  الُمْهتَدي:  هل  فقال 
جلست هذا املجلس حىت قرأت املصحف: زب ڤ ڤ  ڤ ڤ   ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ  ڇرب 

)األنبياء: 47(، فقال يل عيم: فما رأيت باكيًا أكث من ذلك ايلوم«)1(.
فعل  وبني  القرآن  بهدي  السلف  ّدب 

َ
تَأ بني  »قَاِرن   :r مفلح  ابن  قال   -3

بعض انلاس مع علمائهم؛ قال اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم: ما استأذنت قط 
ث! كنت أنتظر حىت خيرج إيّل، وتأولت قوهل تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ  ىلع حُمدِّ

ٻ پ پ پ پرب )احلجرات: 5(«)2(.
صالة  ويف  معصية،  مع  العشاء  صالة  بعد  موعد  يل  اكن  أحدهم:  قال   -4

زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ   تعاىل: 
َ

العشاء قرأ اإلمام قوهل
ڀ  ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺرب )إبراهيم: 34(، فتذكرت ما أنا فيه 

من اخلري وانلعيم.. واستحييت، فأمحد اهلل ىلع اتلوبة)3(.
ْفُت عند قوهل تعاىل: زب ې  5- قال أحدهم: أنا طالب علم، وذات مرة توقَّ
ې  ى ى ائ ائ ەئ ەئ  وئ   وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
ېئ  ىئ  ىئ رب )الزمر: 9(، فبكيت كثرًيا ىلع ضياع يلاٍل كثرية يف هذه الليايل 
الشاتية الطويلة، وأنا لم أرّشف نفيس باالنتصاب قائًما لريب ولو دلقائق، فاكن هذا 

ابلاكء مفتاًحا بلداية أرجو أال تتوقف حىت ألىق ريب)4(.

1( تاريخ بغداد )553/4(. 

2( اآلداب الرشعية )7/2(. 

3( يلدبروا آياته )203/4(. 

4( السابق )216/4(. 
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َصاَبتْه 
َ
6- قال يونس املك r: »زرع رجل من أهل الطائف زراًع، فلما بلغ أ

آفة فاحرتق، فدخلنا عليه نُواسيه عنه فبىك، وقال: واهلل ما عليه أبكي، ولكين 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  نثڤ  يقول:  وتعاىل  تبارك  اهلل  سمعت 

ڄ ڃمث )آل عمران: 117(، فأخاف أن أكون من أهل هذه الصفة، 
فذلك اذلي أبكاين«)1(.

7- اكن أويس إذا نظَر إىل الرؤوِس املشويِة يذكُر هذه اآلية: چىئ يئ 

أنه  إيله  انلاظرون  يظنَّ  حىت  عليه؛  مغشيًّا  فيقُع  مبىبچ،  خب   حب   جب 
جمنوٌن )2(.

واكن  روَّاس،  فيها  أحُدُهما  املسجِد  من  رجَع  إذا  طريقاِن  لطاوس  واكَن   -8

يرجُع إذا صىلَّ املغرَب، فإذا أخَذ الطريَق اذلي فيه الروَّاس لم يستطْع أن يتعىش، 

فقيَل هُل: فقاَل: إذا رأيُت الرؤوَس اكحلًة، لم أستطْع آكُل)3(.

: حدثنا الصقُر بُن حبيب)4( قاَل: مرَّ ابُن سريين بروَّاٍس قد  9- وقال األصميعُّ

أخرَج رأًسا، فغيش عليه)5(.

1( الرضا عن اهلل بقضائه البن أيب ادلنيا )ص 50(.

2( تاريخ دمشق البن عساكر )34/ 25(، اتلخويف من انلار البن رجب )ص172(. 

3( اتلخويف من انلار البن رجب )ص 171- 172(.

عق- بن حبيب، السلول ابلرصي، شيخ من أهل ابلرصة. انظر: املجروحني البن  4( الصقر -وقيل الصَّ
حبان )375/1(.

5( اتلخويف من انلار البن رجب )ص172(.
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10- عن عبد اهلل بن عمر أنه رشب ماء بارًدا، فبىك واشتد بكاؤه، فقيل: ما 

يبكيك؟ فقال: ذكرت آية يف كتاب اهلل ويه قوهل: چک  ک  ک  ک  گچ 

)سبأ: 54(، فعرفت أن أهل انلار ال يشتهون شيئًا، شهوتهم املاء ابلارد، وقد قال اهلل 

تعاىل: چې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئچ )األعراف: 50()1(.

يت احلسن بُكوز من املاء؛ يلفطر عليه، فلما أدناه إىل فيه بكى، وقال: 
ُ
11- وأ

منية أهل انلار وقوهلم: چ ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ چ 
ُ
َذَكرُت أ

چ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئچ  جيبوا به: 
ُ
)األعراف: 50(، وذكرت ما أ

)األعراف()2(.

اِب،  َ 12- وعن إبراهيم انلخيع قال: قَلّما قرأُت َهِذهِ اآلية إال ذكرُت بَرَْد الرشَّ

وقرأ: چک  ک  ک  ک  گچ )سبأ: 54()3(.

13- عن عبد امللك بن مروان، أنه رشب ماًء بارًدا، فقطعه وبكى، فقيل: 

ما يبكيك يا أمري املؤمنني؟! قال: ذكرت العطش يوم القيامة، وذكرت أهل انلار 

چ  ڭ    ڭ   ۓ  ڭ     چ  قرأ:  ثم  الرشاب،  بارد  ماء  من  ُمنِعوا  وما 

)إبراهيم: 17()4(.

1( تاريخ دمشق البن عساكر )53/ 211(، اتلخويف من انلار البن رجب )ص158(، وبنحوه يف اتلاريخ 
الكبري للبخاري )7/ 53-52(.

2( اتلخويف من انلار البن رجب )ص158(، حلية األويلاء أليب نعيم )6/ 189(.

3( مصنف ابن أيب شيبة )7/ 208(.

4( اتلخويف من انلار البن رجب )ص 158(.
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14- استىق حممد بن مصعب العابد)1( ماء، فسمع صوت الربادة فصاح، وقال 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ  چ  نلفسه: من أين لك يف انلار برادة؟! ثم قرأ: 

)الكهف: 29()2(. 

يت عبد الرمحن بن عوف h بعشائه وهو صائم، فقرأ: چ ڱ  ڱ  ں  
ُ
15- أ

ُرفِع  حىت  يبك  يزل  فلم  )املزمل(،  چ  ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ں  
طعامه، وما تعىش، وإنه لصائم)3(.

ڱ   ڱ   چ  اآلية:  هذه  هل  َفَعَرَضت  بعشائه،  يت 
ُ
فأ صائًما  احلسن  أمس   -16

ارفعوه،  وقال:  يَُده،  َفَقلََصت  چ  ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں  
يت بإفطاره، َفَعَرَضْت هل اآلية، فقيل هل: يا أبا سعيد، 

ُ
فأصبح صائًما، فلما أمس، أ

ء وثابت  تهلك وتضعف! ! فأصبح ايلوم اثلالث صائًما، فذهب ابنه إىل حيىي ابَلاكَّ

ْدِرُكوا أيب، فإنه هالك، فلم يزالوا به، حىت سقوه رشبة 
َ
يب، فقال: أ ابُلنَاين ويزيد الضَّ

ماء من سويق)4(.

ء، العابد، واكن أمحد بن حنبل يثين عليه ويقول: اكن رجال  اعَّ 1( هو: حممد بن مصعب أبو جعفر ادلَّ
صاحلًا. تويف ببغداد يف ذي القعدة سنة: 228ه. انظر: طبقات احلنابلة )1/ 320(.

2( اتلخويف من انلار البن رجب )ص 159(.

3( السابق )ص 155(.

4( رواه أمحد يف الزهد )1640(. وانظر: اتلخويف من انلار البن رجب )ص156(.
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حىت  بنفسه  أرض  قد  ِلييِم)2(،  السَّ عطاء  اكن  قال:  الُمرِّي)1(  صالح  عن   -17
ترد  فال  بيشء،  لك  متلكف  وأنا  بنفسك،  أرضرت  قد  إنك  هل:  فقلت  ضعف، 
قال:  وسمنًا،  وجدت،  ما  أجود  من  سويًقا،  فاشرتيت  قال:  ْفَعل، 

َ
أ قال:  كراميت، 

يبة، فَلَتَّيْتُها وَحلَّيْتُها، وأرسلت بها مع ابين وُكوًزا من ماء، فقلت هل:  فجعلت هل رُشَ
ال تربح حىت يرشبها، فرجع فقال: قد رشبها، فلما اكن من الغد، جعلت هل حنوها، 
ثم رَسَّْحُت بها مع ابين، فرجع بها لم يرشبها، قال: فأتيته فَلُْمتُه، وقلت: سبحان اهلل! 
ر اهلل تعاىل، 

ْ
رَدْدتَّ يلع كراميت؟! إن هذا مما يُعينك ويقويك ىلع الصالة، وىلع ِذك

َ
أ

بْتُها أول ما  فلما رآين قد وجدت من ذلك، قال: يا أبا برش، ال يَُسؤك، واهلل لقد رَشِ
بعثت بها، فلما اكن الغد راودتُّ نفيس ىلع أن أسيغها، فما قدرت ىلع ذلك، إذا 

أردت رشبه ذكرت هذه اآلية: چ ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ )إبراهيم(.

فبىك صالح عند هذا، وقال: قلت نلفيس: أال أراين يف واد وأنت يف آخر!)3()4(.

بالطعام  احلضور  ىلع  يطوفون  اخلدم  فيها  رأى  ويلمة  يف  بكى  وآخر   -18
والرشاب، وتذكر قوهل تعاىل: چ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ )اإلنسان: 19(.

الزاهد، املعروف  الواعظ  القاص  أبو برش ابلرصي،  1( هو: صالح بن بشري بن وادع بن أيب األقعس 
بالُمرِّي، ضعيف احلديث، تويف سنة: 172ه، وقيل: 176ه. انظر: صفة الصفوة )2/ 207(. 

لييم ابلرصي، العابد الزاهد، من صغار اتلابعني، تويف سنة: 140ه. انظر: صفة الصفوة  2( هو: عطاء السَّ
 .)192 /2(

3( رواه أبو نعيم يف احللية )6/ 218(، وانظر: اتلخويف من انلار البن رجب )ص 156، 157(.

4( لالسزتادة من هذه األمثلة؛ راجع: اتلخويف من انلار البن رجب )ص155 - 159(.
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اثلاين: انلظر يف الكون واآليات املشهودة:

اتلطبيق:

قال تعاىل: ٱزب ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےرب )الغاشية(.

ننظر إىل اإلبل كيف خلقت،  بنا حىت  »اخرجوا  يقول:  القايض  اكن رشيح 
وإىل السماء كيف رفعت؟«)1(.

ومما يدخل يف ذلك: هذه انلماذج واألمثلة:

1-  مراحل تكوين اجلنني يف بطن أمه )فيديو(:

http://www.youtube.com/watch?v=EJKcwR2kWeE

2-  إعصار فيه نار:

http://www.youtube.com/watch?v=_7JD93jxe- Y

1( تفسري ابن كثري )387/8(.
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3- َفْقُس بيضة:

http://youtu.be/pm7qUFkFqso

4-  تعاقب الليل وانلهار:

http://youtu.be/xIz_XB-7DdY

5-  دورة احلياة: 

http://youtu.be/K3T9Z29OhWs
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تنبيهان

1- ما ُذكر إنما هو للتقريب وليس للحرص، وباب اتلدبر واسع كما ال خيىف.

2- ليس املقصود مما ذكرنا سابًقا دراسة هذه ادلالالت وحنوها دراسة أصويلة 
أو لغوية، وإنما اتلطبيق املتفرع عنها من غري مرااعة لتتيب.
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اخلاتمة

تبني من خالل هذا الكتاب:

1- معرفة قدر صالح من أنواع ادلاللة، وقواعد اتلفسري، والقواعد القرآنية، 

ُسس واألصول اليت يُتوصل بها إىل استخراج املعاين واهلدايات 
ُ
وغري ذلك من األ

من القرآن الكريم. 

2- عرض نماذج متمية من الوقفات اتلدبرية. 

3- الربط بني انلماذج اتلطبيقية وُطرق ادلاللة املتنوعة. 

4- ظهر من خالل ما ذكرنا يف هذا الكتاب ما يتطلب آلة الستخراج املعاين 

اتلدبرية، وما ال يتوقف ىلع يشء من ذلك، وبهذا نتبني اتلفصيل يف هذه اجلزئية، 

االستدالل،  يف  املعروفة  الطرق  بسلوك  إيله  الوصول  يكون  ما  اتلدبر  من  بأن 

ومعرفة األصول اليت تُستخرج بها املعاين واهلدايات، ومنه ما ليس كذلك. 
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قائمة املراجع واملصادر
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فهرس املوضواعت

الصفحةاملوضوع
5املقدمة

13ابلاب األول: انلظر اليلك -اإلمجايل- يف آيات السورة:

1- تدبر اآليات إمجااًل للتوصل إىل املوضوع أو املوضواعت اليت تدور حوهلا 
اآليات يف السورة

15

 للتوصل إىل مقاصد السورة
ً

221- تدبر اآليات إمجاال

323- تدبر املعىن العام لآلية للتوصل إىل املعىن األسايس اذلي نزلت تلقريره

25ابلاب اثلاين: يف املعاين واهلدايات املستخرجة وفق القواعد واألصول املعتربة:

: إعمال أنواع ادلاللة يف استخراج اهلدايات من اآليات الكريمة:
ً

27أوال

31انلوع األول: داللة املنطوق:

131- املنطوق الرصيح:

31)أ( داللة املطابقة

ن 33)ب( داللة اتلََّضمُّ

235- املنطوق غري الرصيح )داللة االلزتام(:

35األول: داللة االقتضاء

39اثلاين: داللة اإلشارة

45اثلالث: داللة اإليماء واتلنبيه
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47انلوع اثلاين: داللة املفهوم، وهو قسمان:

147- مفهوم املوافقة.

256- مفهوم املخالفة

59ثانًيا: العموم واخلصوص.

63ثاثلًا: اإلطالق واتلقييد.

65رابًعا: ما يُْستََفاد من بعض القواعد يف اتلفسري:

165- قاعدة: )َعَس( من اهلل واجبة

266- احلُْكم الُمَعلَّق ىلع وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه

376- زيادة املبىن لزيادة املعىن

478- حذف الُمْقتَىَض -الُمتََعلَّق- يفيد العموم النِّْسيِب

من  ُجرِّدت  الوصف،  بها  ريد 
ُ
أ إذا  باإلناث  ة  الُمْختَصَّ األوصاف   -5

حِلَقت بها اتلاء
ُ
ريد بها الُمبَارَشة، أ

ُ
اتلاء، وإذا أ

80

81خامًسا: القواعد القرآنية:

181- قاعدة: من »تََرك شيئًا هلل َعوََّضه اهلل خرًيا منه«

285- قاعدة: »اجلزاء من جنس العمل«

390- قاعدة: »من ترك اإلقبال ىلع ما ينفعه ابتُل باالشتغال بما يرضه«
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93ابلاب اثلالث: انلظر واتلدبر يف املناسبات:

أ- الربط بني السورة واليت قبلها، والسورة واليت بعدها )عند القائل بأن 
ترتيب السور توقييف(

95

97ب- الربط بني صدر السورة وخاتمتها

98ج- الربط بني اآلية واليت قبلها، واآلية واليت بعدها

106د- الربط بني اجلملة واجلملة

108ه- الربط بني موضوع اآلية وخاتمتها

115و- الربط بني املقاطع يف السورة

118ويلحق بذلك )داللة االقتان(

129ابلاب الرابع: ما يتوصل إيله بانلظر يف انلوايح اللغوية واجلوانب ابلالغية:

1131- احلقيقة واملجاز )عند القائل به(

2131- ما يتصل بمرجع الضمري

3132- ما يُؤَْخذ من اإلظهار يف موضع اإلضمار، وعكسه

4133- االتلفات

5135- الفروق اللفظية

6145- املتشابه اللفظي

7163- دالالت اجلملة )االسمية والفعلية(

8166- ما يرجع إىل ترصيف اللفظ
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9167- ما يرجع إىل معاين احلروف، ودالالتها، واتلضمني

10- اتلقدير واحلذف والزيادة، واتلكرار، واتلقديم واتلأخري، والرتتيب بني 
األمور املذكورة يف اآلية.

170

170)اتلقدير واحلذف والزيادة(

175)اتلكرار(

176)اتلقديم واتلأخري والرتتيب(

11189- اإلجياز والبسط واالستطراد

12185- األمثال والتشبيهات

187ابلاب اخلامس: ما ال يدخل يف يشء مما سبق، وهو نواعن:

189األول: صور من اتلدبر ال ختضع ليشء مما سبق.

211اثلاين: اتلفسري اإلشاري.

227ابلاب السادس: اتلدبر الَعَميل، وهو نواعن:

229األول: اتلطبيق والعمل واالمتثال

235اثلاين: انلظر يف الكون واآليات املشهودة.

237تنبيهان

239اخلاتمة

241قائمة املراجع واملصادر

243فهرس املوضواعت
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 لكتاب القواعد واألصول وتطبيقات التدبر فهرس املراجع

افسقوضي. حتؼقق: حمؿد , جالل افدين اإلتؼان يف ظؾوم افؼرآن: ظبد افرمحن بن أيب بؽر -

 م.4391 /هـ4931أبو افػضل إبراهقم. ط: اهلقئة ادكية افعامة فؾؽتاب, 

اإلشالمقة: حمؿد بن أيب بؽر ابن ؿقم اجلوزية. حتؼقق: ظواد ظبد اهلل اجتامع اجلقوش  -

 م.4311 /هـ4141افرياض, افطبعة إوػ,  -ادعتق. ط: مطابع افػرزدق افتجارية 

 بروت - افعؾؿقة افؽتب دار. ط: افغركاضي اهلل ظبد بن حمؿد: ؽركاضة أخبار يف اإلحاضة  -

 .هـ 4141 إوػ, افطبعة

: . طظػقػي افرزاق ظبد: . حتؼققأمدي ظع أيب بن ظع: إحؽام أصول يف اإلحؽام -

 .فبـان -دمشق -بروت اإلشالمي, ادؽتب

 بروت. -إحقاء ظؾوم افدين: حمؿد بن حمؿد افغزايل. ط: دار ادعرؾة  -

 افصافح رصدي: . حتؼققإزرؿي اهلل ظبد بن حمؿد: إثار من ؾقفا جاء وما مؽة أخبار -

 .بروت – فؾـؼ إكدفس دار: . طمؾحس

 إخالق وافسر يف مداواة افـػوس: ظع بن أمحد بن حزم. ط: دار أؾاق اجلديدة  -

 م.4393 /هـ 4933بروت, افطبعة افثاكقة, 

وظؿر افؼقام. ط:  ,صعقب إركاؤوط أداب افؼظقة: ظبد اهلل حمؿد بن مػؾح. حتؼقق: -

 م.4333 /هـ4143ثة, بروت, افطبعة افثاف -ممشسة افرشافة 

 م.4311أدب افدكقا وافدين: ظع بن حمؿد اداوردي. ط: دار مؽتبة احلقاة,  -

 إحقاء دار: . طحمؿد بن حمؿد افسعود أبو: افؽريم افؽتاب مزايا إػ افسؾقم افعؼل إرصاد -

 .بروت – افعريب افساث
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: . حتؼققافقؿـي افشوـاين ظع بن حمؿد: إصول ظؾم من احلق حتؼقق إػ افػحول إرصاد -

 .م4333 / هـ4143 ,إوػ افطبعة, افعريب افؽتاب دار: . طظـاية ظزو أمحد افشقخ

 زهر: . إذافإفباين افدين كارص حمؿد: افسبقل مـار أحاديث ختريج يف افغؾقل إرواء -

 .م4311/ هـ 4141 ,افثاكقة افطبعة, بروت – اإلشالمي ادؽتبط.  .افشاويش

. احلؿقدان ادحسن ظبد بن ظصام: . حتؼققافواحدي أمحد بن ظع: افؼرآن كزول أشباب  -

  .م 4334 /هـ 4144 افثاكقة, افطبعة, افدمام – اإلصالح دارط: 

: دار . طحمؿد بن موشى آل ككو ,شؾقم بن ظقد اهلاليل: آشتقعاب يف بقان إشباب -

 .هـ 4141فطبعة إوػ, ا, ادؿؾؽة افعربقة افسعودية - ابن اجلوزي فؾـؼ وافتوزيع

)ٓ يوجد معؾومات ظن  أرسار افبقان يف افتعبر افؼرآين: د. ؾاضل صافح افسامرائي. -

 افطبعة(.

أذف ظذ حتؼقؼه: ؿسم افتحؼقق بادؽتبة . حمؿد بن صافح افعثقؿغ :أصول يف افتػسر -

 .م 4444 /هـ  4144افطبعة إوػ, , : ادؽتبة اإلشالمقة. طاإلشالمقة

أضواء افبقان يف إيضاح افؼرآن بافؼرآن: حمؿد إمغ افشـؼقطي. إذاف: بؽر أبو زيد.  -

 هـ.4141ط: دار ظامل افػوائد, افطبعة إوػ, 

إظالم ادوؿعغ ظن رب افعادغ: حمؿد بن أيب بؽر ابن ؿقم اجلوزية. حتؼقق: حمؿد ظبد  -

 م.4334 /هـ 4144إوػ,  روت, افطبعةب -افسالم إبراهقم. ط: دار افؽتب افعؾؿقة 

 ,ظؼ اخلامسة, افطبعة فؾؿاليغ افعؾم دار. ط: افزرـع حمؿود بن افدين خر :إظالم -

 .م 4444
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إؽاثة افؾفػان يف حؽم ضالق افغضبان: حمؿد بن أيب بؽر ابن ؿقم اجلوزية. حتؼقق: حمؿد  -

افطبعة افثاكقة,  افرياض, -بروت, ومؽتبة ؾرؿد اخلاين  -ظػقػي. ط: ادؽتب اإلشالمي 

 م.4311هـ/4141

إؽاثة افؾفػان من مصايد افشقطان: حمؿد بن أيب بؽر ابن ؿقم اجلوزية. حتؼقق: حمؿد حامد  -

 افرياض. -افػؼي. ط: مؽتبة ادعارف 

بن تقؿقة. ااؿتضاء افكاط ادستؼقم دخافػة أصحاب اجلحقم: أمحد بن ظبد احلؾقم  -

بروت, افطبعة افسابعة,  -: دار ظامل افؽتب ظبد افؽريم افعؼل. ط بن حتؼقق: كارص

 م .4333 /هـ 4143

اإلـسر يف ظؾم افتػسر: شؾقامن بن ظبد اهلل افطويف. حتؼقق: افدـتور ظبد افؼادر حسغ.  -

 افؼاهرة. –ط: مؽتبة أداب 

. ادارديـي ظثامن بن حمؿد: افػؼه أصول يف افورؿات أفػاظ حل ظذ افزاهرات إكجم -

 .م4333 افثافثة, افطبعة, افرياض – افرصد مؽتبة: , طافـؿؾة ظع بن افؽريم ظبد: حتؼقق

حتؼقق: حمؿد ظبد افرمحن  أكوار افتـزيل وأرسار افتلويل: ظبد اهلل بن ظؿر افشرازي. -

 هـ.4141بروت, افطبعة إوػ,  ادرظشع. ط: دار إحقاء افساث افعريب 

 إوػ, افطبعة, افؽتبي دار: . طافزرـق اهلل ظبد بن حمؿد: افػؼه أصول يف ادحقط افبحر -

 .م4331 / هـ4141

 حمؿد صدؿي: .  حتؼققإكدفيس حقان بن يوشف بن حمؿد: افتػسر يف ادحقط افبحر -

 .هـ 4144, بروت – افػؽر دار: , طمجقل

 بروت. -بدائع افػوائد: حمؿد بن أيب بؽر ابن ؿقم اجلوزية. ط: دار افؽتاب افعريب -
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 – ادعرؾة دار: .  طافشوـاين ظع بن حمؿد: افسابع افؼرن بعد من بؿحاشن افطافع افبدر -

 .بروت

افزهان ىف تـاشب شور افؼرآن: أمحد بن إبراهقم افغركاضي. حتؼقق: حمؿد صعباين. ط:  -

 م4334 /هـ4144ادغرب, -وزارة ظؿوم إوؿاف وافشمون اإلشالمقة 

بن ظبد اهلل افزرـق. حتؼقق: حمؿد أبو افػضل إبراهقم. افزهان يف ظؾوم افؼرآن: حمؿد  -

 م.4319  /هـ4991ط: دار إحقاء افؽتب افعربقة, افطبعة إوػ, 

: افدـتور بشار . حتؼققحمؿد بن أمحد افذهبي: تاريخ اإلشالم َوَوؾقات ادشاهر َوإظالم -

 .م 4449افطبعة إوػ, , : دار افغرب اإلشالمي. طظّواد معروف

. افتـوخي حمؿد بن ادػضل: وؽرهم وافؽوؾقغ افبكيغ من افـحويغ افعؾامء ريختا -

, افؼاهرة واإلظالن, وافتوزيع وافـؼ فؾطباظة هجر: ط .احلؾو حمؿد افػتاح ظبد: حتؼقق

 .م4334 /هـ4144 ,افثاكقة افطبعة

 – آباد حقدر افعثامكقة, ادعارف دائرة: . طافبخاري إشامظقل بن حمؿد: افؽبر افتاريخ -

 .افدـن

 دار: . طمعروف ظواد بشار: . حتؼققافبغدادي اخلطقب ظع بن أمحد: بغداد تاريخ -

 .م 4444 / هـ4144 إوػ, افطبعة, بروت – اإلشالمي افغرب

تاريخ دمشق: ظع بن احلسن ادعروف بابن ظساـر. حتؼقق: ظؿرو بن ؽرامة افعؿروي.  -

 م. 4331هـ/  4141وافتوزيع, ط: دار افػؽر فؾطباظة وافـؼ 

افتبقان يف أؿسام افؼرآن: حمؿد بن أيب بؽر ابن ؿقم اجلوزية. حتؼقق: حمؿد حامد افػؼي. ط:  -

 بروت. -دار ادعرؾة 
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توكس,  -افتحرير وافتـوير: حمؿد افطاهر بن حمؿد بن ظاصور. ط: افدار افتوكسقة فؾـؼ  -

 م.4311

ابن ؿقم اجلوزية. حتؼقق: ظبد افؼادر  أيب بؽر حتػة ادودود بلحؽام ادوفود: حمؿد بن -

 م.4394 /هـ4934دمشق, افطبعة إوػ,  -إركاؤوط. ط: مؽتبة دار افبقان 

 :. طحتؼقق: حمؿد كارص افدين إفباين. افؽؾم افطقب: أمحد بن ظبد احلؾقم ابن تقؿقة -

 م.4399 ,افطبعة افثافثة, بروت –ادؽتب اإلشالمي 

: . حتؼققرجب بن أمحد بن افرمحن ظبد: افبوار دار بحال وافتعريف افـار من افتخويف -

 4143 افثاكقة, افطبعة, دمشق – افبقان دار افطائف, - ادميد مؽتبة: . طظقون حمؿد بشر

 م.4311 هـ /

امع وادَتؽؾِّم يف أدب افعاملِ  -  بن مجاظة.اوادَُتعؾِّم: حمؿد بن إبراهقم  َتذـَِرة افسَّ

. حتؼقق: افدـتور ظبد اهلل اخلافدي. ط: ابن جزي افتـزيل: حمؿد بن أمحدافتسفقل فعؾوم  -

 هـ .4141بروت, افطبعة إوػ,  ذـة دار إرؿم بن أيب إرؿم 

هـ 4149افتعبر افؼرآين: د. ؾاضل بن صافح افسامرائي. ط: دار ظامر, افطبعة افرابعة,  -

 م.4441/ 

عاين افتـزيل: ظع بن حمؿد افشفر باخلازن. ط: تػسر اخلازن ادسؿى فباب افتلويل يف م -

 م.4393 /هـ4933بروت,  -دار افػؽر 

تػسر افراؽب إصػفاين: احلسغ بن حمؿد ادعروف بافراؽب إصػفاين. حتؼقق:  -

 م.4333 /هـ4144,جامعة ضـطا, افطبعة إوػ -. ط: ـؾقة أداب جمؿوظة باحثغ

 اخلواضر: حمؿد متويل افشعراوي. ط: مطابع أخبار افقوم . تػسر افشعراوي  -
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: حمؿد بن صافح افعثقؿغ. ط: دار ابن اجلوزي فؾـؼ (افؽففتػسر افؼرآن افؽريم ) -

 هـ .4149افسعودية, افطبعة إوػ,  -وافتوزيع 

تػسر افؼرآن افعظقم: أبو افػداء إشامظقل بن ظؿر بن ـثر. حتؼقق: شامي بن حمؿد  -

 م.4333 /هـ4144. ط: دار ضقبة فؾـؼ وافتوزيع, افطبعة افثاكقة,  شالمة

 -: حمؿد بن صافح افعثقؿغ. ط: دار ابن اجلوزي تػسر افؼرآن افؽريم )افبؼرة( -

 هـ.4149افسعودية, افطبعة إوػ, 

وؽـقم بن  ,تػسر افؼرآن: أبو ادظػر, مـصور بن حمؿد افسؿعاين. حتؼقق: يارس بن إبراهقم -

 م .4339 /هـ4141افرياض, افطبعة إوػ,  -بن ؽـقم. ط: دار افوضن ظباس 

 افؼيف ادصحف فطباظة ؾفد ادؾك جمؿع: , طافتػسر أشاتذة من كخبة: ادقرس افتػسر -

 .م 4443 / هـ4194 افثاكقة, افطبعة, افسعودية –

جدة, افطبعة إوػ,  –ط: دار ادجتؿع  .افشـؼقطي إمغ حمؿدتػسر شورة افـور:  -

 هـ.4144

 .افؼاهرة وهبة, مؽتبة: . طافذهبي حسغ افسقد حمؿد: وادػرسون افتػسر -

افتؼرير يف افتؽرير: حمؿد أبو اخلر أؾـدي افشفر بابن ظابدين. )ٓ يوجد ظؾقفا بقاكات  -

 أخرى(

. حتؼقق: افتؿفقد دا يف ادوضل من ادعاين وإشاكقد: يوشف بن ظبد اهلل بن ظبد افز -

وحمؿد ظبد افؽبر افبؽري. ط: وزارة ظؿوم إوؿاف  ,مصطػى بن أمحد افعؾوي

 هـ .4919ادغرب,  -وافشمون اإلشالمقة 

هتذيب شـن أيب داود: حمؿد بن أيب بؽر ابن ؿقم اجلوزية. حتؼقق: أمحد صاـر, وحمؿد  -

 هـ.4144بروت,  –حامد افػؼي. ط: دار ادعرؾة 
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أشامء افرجال: يوشف بن ظبد افرمحن ادزي. حتؼقق: د. بشار ظواد هتذيب افؽامل يف  -

 م.4314 /هـ 4144بروت, افطبعة إوػ,   معروف. ط: ممشسة افرشافة

تقسر افؽريم افرمحن يف تػسر ـالم ادـان: ظبد افرمحن بن كارص افسعدي. حتؼقق: ظبد  -

 م .4444 /هـ4144وػ, افرمحن بن معال افؾوحيق . ط: ممشسة افرشافة, افطبعة إ

تقسر افؾطقف ادـان يف خالصة تػسر افؼرآن: ظبد افرمحن بن كارص افسعدي. ط: وزارة  -

افسعودية, افطبعة إوػ,  افشمون اإلشالمقة وإوؿاف وافدظوة واإلرصاد 

 هـ.4144

 احلؼائق وــوز ,إزهر واجلامع ي,فؾسقوض اجلوامع مجع ظذ ويشتؿل) إحاديث جامع -

. افسقوضي افدين جالل بؽر, أيب بن افرمحن ظبد(: فؾـبفاين افؽبر وافػتح ,يفؾؿـاو

 .م 4444/ هـ4149ػ إو افطبعة .افباحثغ من ؾريق: حتؼقق

جامع افبقان يف تلويل افؼرآن: حمؿد بن جرير افطزي. حتؼقق: أمحد حمؿد صاـر. ط:  -

 م.4444 /هـ 4144ممشسة افرشافة, افطبعة إوػ, 

: , طشامل رصاد حمؿد. حتؼقق: تقؿقة بنا احلؾقم ظبد بن أمحد: جامع افرشائل ٓبن تقؿقة -

 .م4444/هـ4144 ,إوػ افطبعة, افرياض – افعطاء دار

جامع افعؾوم واحلؽم يف ذح مخسغ حديًثا من جوامع افؽؾم: ظبد افرمحن بن أمحد بن  -

بروت,  شسة افرشافة وإبراهقم باجس. ط: مم ,رجب. حتؼقق: صعقب إركاؤوط

 .م4444 /هـ 4144افطبعة افسابعة, 

ط:  .بن تقؿقة. حتؼقق: حمؿد ظزير صؿساجامع ادسائل ٓبن تقؿقة: أمحد بن ظبد احلؾقم  -

 هـ.4144ظامل افػوائد فؾـؼ وافتوزيع, افطبعة إوػ, 
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ط: دار اجلامع ٕحؽام افؼرآن: حمؿد بن أمحد افؼرضبي. حتؼقق: هشام شؿر افبخاري.  -

 م.4449 /هـ4149افرياض,  -ظامل افؽتب 

جالء إؾفام يف ؾضل افصالة ظذ حمؿد خر إكام: حمؿد بن أيب بؽر بن ؿقم اجلوزية.  -

, افطبعة  افؽويت –وظبد افؼادر إركموط. ط: دار افعروبة  ,حتؼقق: صعقب إركموط

 م.4319هـ/ 4149افثاكقة, 

ابن ؿقم حمؿد بن أيب بؽر : (افداء وافدواء)افشايف أو اجلواب افؽايف دن شلل ظن افدواء  -

 م .4339 /هـ4141ادغرب, افطبعة إوػ,  اجلوزية. ط: دار ادعرؾة 

ضبط وتدؿقق . جواهر افبالؽة يف ادعاين وافبقان وافبديع: أمحد بن إبراهقم اهلاصؿي -

 .: ادؽتبة افعكية, بروت. طوتوثقق: د. يوشف افصؿقع

احلسان يف تػسر افؼرآن: ظبد افرمحن بن حمؿد افثعافبي. حتؼقق: افشقخ حمؿد ظع اجلواهر  -

بروت,  -وافشقخ ظادل أمحد ظبد ادوجود. ط: دار إحقاء افساث افعريب  ,معوض

 هـ.4141  افطبعة إوػ,

 -حادي إرواح إػ بالد إؾراح: حمؿد بن أيب بؽر ابن ؿقم اجلوزية. ط: مطبعة اددين  -

 اهرة .افؼ

ة ,حاصقة افشفاب ظذ تػسر افبقضاوي - )ظـاية افؼايض وـػاية افرايض ظذ تػسر : ادَُْسامَّ

 .بروت – صادر دار: . طاخلػاجي حمؿد بن أمحد افدين صفاب: افبقضاوي(

افرياض,  - حراَشُة افَػضقؾة: بؽر بن ظبد اهلل أبو زيد . ط: دار افعاصؿة فؾـؼ وافتوزيع -

 م . 4441 /هـ  4141ظؼ, افطبعة احلادية 

إصبفاين. ط: افسعادة,  كعقم اهلل, أبو ظبد بن حؾقة إوفقاء وضبؼات إصػقاء: أمحد -

 م.4391/  هـ4931
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 بروت. -افدر ادـثور: ظبد افرمحن بن أيب بؽر, جالل افدين افسقوضي. ط: دار افػؽر  -

درة افتـزيل وؽرة افتلويل: حمؿد بن ظبد اهلل إصبفاين ادعروف باخلطقب اإلشؽايف.  -

حتؼقق: د. حمؿد مصطػى آيدين. ط: جامعة أم افؼرى, وزارة افتعؾقم افعايل شؾسؾة 

 م.4444 /هـ 4144افرشائل افعؾؿقة ادوىص هبا, افطبعة إوػ, 

 ظبد حمؿد: .  حتؼققافعسؼالين حجر بنا ظع بن أمحد: افثامـة ادائة أظقان يف افؽامـة افدرر -

 افثاكقة, افطبعة, اهلـد -بادآ قدر, حافعثامكقة ادعارف دائرة جمؾس: . طضان ادعقد

 .م4394/ هـ4934

ديوان إظشى افؽبر: ذحه وؿدم فه: مفدي حمؿد كارص افدين. ط: دار افؽتب  -

 هـ.4149افعؾؿقة, بروت, افطبعة إوػ, 

: مصطػى ظبد افؼادر حتؼقق. بغداد: حمؿد بن حمؿود ادعروف بابن افـجارذيل تاريخ  -

 .فبـان –بروت  -: دار افؽتب افعؾؿقة . طظطا

ذيل ضبؼات احلـابؾة: ظبد افرمحن بن أمحد بن رجب. حتؼقق: د. ظبد افرمحن بن شؾقامن  -

 م .4441 /هـ4141افرياض, افطبعة إوػ,  افعثقؿغ. ط: مؽتبة افعبقؽان 

افرشافة افتبوـقة )زاد ادفاجر إػ ربه(: حمؿد بن أيب بؽر ابن ؿقم اجلوزية. حتؼقق: د. حمؿد  -

 جدة. -مجقل ؽازي. ط: مؽتبة اددين 

 احلسن ضقاء: . حتؼققافدكقا أيب بابن ادعروف حمؿد بن اهلل ظبد: بؼضائه اهلل ظن افرضا -

 هـ.4144 إوػ, افطبعة, بومباي – افسؾػقة افدار. ط: افسؾػي

افرؿة وافبؽاء: ظبد اهلل بن حمؿد ادعروف بابن أيب افدكقا. حتؼقق: حمؿد خر رمضان  -

 م .4331 /هـ 4143بروت, افطبعة افثافثة,  -يوشف. ط: دار ابن حزم 
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روضة ادحبغ وكزهة ادشتاؿغ: حمؿد بن أيب بؽر ابن ؿقم اجلوزية. ط: دار افؽتب  -

 م .4319 /هـ4149بروت,  -افعؾؿقة 

 :. طؿدامة بابن افشفر أمحد, بن اهلل ظبد: افػؼه أصول يف ادـاطر وجـة افـاطر روضة -

 .م4444/هـ4149 ,افثاكقة افطبعة, وافتوزيع وافـؼ فؾطباظة افرّيان ممشسة

اجلوزي. حتؼقق: ظبد  ادعروف بابن زاد ادسر يف ظؾم افتػسر: ظبد افرمحن بن ظع -

 هـ .4144بروت, افطبعة إوػ,  -افعريب افرزاق ادفدي. ط: دار افؽتاب 

 -زاد ادعاد يف هدي خر افعباد: حمؿد بن أيب بؽر ابن ؿقم اجلوزية. ط: ممشسة افرشافة  -

 /هـ4141افؽويت, افطبعة افسابعة وافعؼون,  بروت, ومؽتبة ادـار اإلشالمقة 

 م .4331

 افؽتب دار: . طصاهغ افسالم ظبد حمؿد: . حتؼققحـبل بن حمؿد بن أمحد: افزهد -

 .م 4333 /هـ 4144 إوػ, افطبعة, فبـان – بروت افعؾؿقة,

ِجْستاين. حتؼقق إصعث بن شـن أيب داود: شؾقامن - احلؿقد.  ظبد افدين حمقي حمؿد: افسَّ

 بروت. -افعكية  ادؽتبة ط:

 ؽدة. ط: مؽتب أبو افػتاح ظبد: افـسائي. حتؼقق صعقب بن افسـن افصغرى: أمحد -

 م.4311هـ / 4141 حؾب, افطبعة افثاكقة, – اإلشالمقة ادطبوظات

 ممشسة: صؾبي. ط ادـعم ظبد افـسائي. حتؼقق: حسن صعقب بن أمحد :افؽزى افسـن -

 م. 4444 / هـ 4144 بروت, افطبعة إوػ, - افرشافة

 ممشسة: . طادحؼؼغ من جمؿوظة: . حتؼققافذهبي أمحد بن حمؿد: افـبالء أظالم شر -

 .م 4311/  هـ 4141 افثافثة, افطبعة, افرشافة
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 افسالم بن ظبد ظبد افعزيزصجرة ادعارف وإحوال وصافح إؿوال وإظامل:  -

بروت,  -. حتؼقق: أمحد ؾريد. ط: دار افؽتب افعؾؿقة افسؾؿي, ادؾؼب بسؾطان افعؾامء

 م.4449هـ/ 4141افطبعة إوػ, 

 افعؾؿقة افؽتب دار :. طإُْصُؿوين حمؿد بن ظع: مافك ابن أفػقة ظذ إصؿوين ذح -

 .م4331/هـ4143 ,إوػ افطبعة, فبـان - بروت

 وكزيه ,افزحقع حمؿد: . حتؼققافـجار بابن ادعروف أمحد بن حمؿد: ادـر افؽوـب ذح -

 م.4339 / هـ4141 ,افثاكقة افطبعة, افعبقؽان مؽتبة: . طمحاد

 افدـتور: . حتؼققادحع افدين جالل ,أمحد بن حمؿد: افػؼه أصول يف افورؿات ذح -

 هـ 4144 إوػ, افطبعة, ؾؾسطغ - افؼدس جامعة: . طظػاكة موشى بن افدين حسام

 .م 4333 /

 ,افرياض –ذح رياض افصاحلغ: حمؿد بن صافح افعثقؿغ. ط: دار افوضن فؾـؼ  -

 هـ .4141

ابن ؿقم  واحلؽؿة وافتعؾقل: حمؿد بن أيب بؽرصػاء افعؾقل يف مسائل افؼضاء وافؼدر  -

 م .4391هـ/ 4931بروت,  -اجلوزية. ط: دار ادعرؾة 

بن تقؿقة. حتؼقق: حمؿد حمي اافصارم ادسؾول ظذ صاتم افرشول: أمحد بن ظبد احلؾقم  -

 افسعودية. -افدين ظبد احلؿقد. ط: احلرس افوضـي افسعودي 

 افـارص. ط: كارص بن زهر حمؿد: خاري. حتؼققافب إشامظقل بن صحقح افبخاري: حمؿد -

هـ4144 , افطبعة إوػ,(افباؿي ظبد ؾماد حمؿد ترؿقم) افـجاة ضوق دار

. : د. حمؿد مصطػى إظظؿي. حتؼققحمؿد بن إشحاق بن خزيؿة: صحقح ابن خزيؿة -

 .بروت –: ادؽتب اإلشالمي ط
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 : ممشسة ؽراس فؾـؼ وافتوزيعط. إم: حمؿد كارص افدين إفباين -صحقح أيب داود  -

 .م 4444 /هـ  4149افطبعة إوػ, , افؽويت –

 إحقاء دار افباؿي. ط: ظبد ؾماد حمؿد: افؼشري. حتؼقق احلجاج بن مسؾمصحقح مسؾم -

بروت. – افعريب افساث

افصواظق ادرشؾة يف افرد ظذ اجلفؿقة وادعطؾة: حمؿد بن أيب بؽر ابن ؿقم اجلوزية.  -

 هـ.4141افرياض, افطبعة إوػ,  -: ظع بن حمؿد افدخقل اهلل. ط: دار افعاصؿة حتؼقق

 دار مـشورات :ط .افسخاوي افرمحن ظبد بن حمؿد: افتاشع افؼرن ٕهل افالمع افضوء -

 .بروت – احلقاة مؽتبة

 حمؿد حمؿود: ادحؼق. افسبؽي افدين تؼي بن افوهاب ظبد: افؽزى افشاؾعقة ضبؼات -

 افثاكقة, افطبعة, وافتوزيع وافـؼ فؾطباظة هجر: . طاحلؾو حمؿد افػتاح ظبد, افطـاحي

 . هـ4149

 -ضريق اهلجرتغ وباب افسعادتغ: حمؿد بن أيب بؽر ابن ؿقم اجلوزية. ط: دار افسؾػقة  -

 هـ .4931افؼاهرة, افطبعة افثاكقة, 

 ظدة افصابرين وذخرة افشاـرين: حمؿد بن أيب بؽر ابن ؿقم اجلوزية. ط: دار ابن ـثر  -

هـ/ 4143ادديـة ادـورة, افطبعة افثافثة,  -دمشق/بروت, ومؽتبة دار افساث 

 م.4313

 بن أمحد د: حتؼقق .يعذ افؼايض أيب, ادشفور بحمؿد بن احلسغ: افعدة يف أصول افػؼه -

 . م 4334 / هـ 4144 ,افثاكقة, افطبعة ارـيادب شر بن ظع

: . حتؼققافشـؼقطي اجلؽـي إمغ حمؿد: افشـؼقطي يف افتػسر افعذب افـؿر من جمافس -

 .هـ 4141 افثاكقة,ة افطبع, ادؽرمة مؽة - افػوائد ظامل دار . ط:افسبت ظثامن بن خافد
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بن أمحد بن ظبد اهلادي. افعؼود افدرية من مـاؿب صقخ اإلشالم أمحد بن تقؿقة: حمؿد  -

 بروت. -حتؼقق: حمؿد حامد افػؼي. ط: دار افؽاتب افعريب 

ؽرائب افؼرآن ورؽائب افػرؿان: احلسن بن حمؿد افؼؿي. حتؼقق: زـريا ظؿرات. ط: دار  -

 .هـ4141بروت, افطبعة إوػ,  -افؽتب افعؾؿقة 

 ؾتاوى افسبؽي: ظع بن ظبد افؽايف افسبؽي. ط: دار ادعارف. -

, افعؾؿقة افؽتب دار: . طتقؿقة ابن احلؾقم ظبد بن أمحد: تقؿقة ٓبن افؽزى افػتاوى -

 .م4319 /هـ4141 إوػ, افطبعة

 بروت. –افؼـوجي. ط: ادؽتبة افعكية  حسن بن افؼرآن: صديق مؼاصد يف افبقان ؾتُح  -

 دمشق, - افطقب افؽؾم دار ـثر, ابن دار. ط: افشوـاين ظع بن حمؿدؾتح افؼدير:  -

 .هـ 4141 ,إوػ افطبعة, بروت

بروت, افطبعة  -افػوائد: حمؿد بن أيب بؽر ابن ؿقم اجلوزية. ط: دار افؽتب افعؾؿقة  -

 م.4399هـ/ 4939افثاكقة, 

 هـ.4144, افطبعة إوػ, ظػان ابن دار. ط: افسبتبن ظثامن  خافدؿواظد افتػسر:  -

 - افرمحن بن كارص آل شعدي. ط: مؽتبة افرصدافؼواظد احلسان فتػسر افؼرآن: ظبد  -

 .م 4333هـ/  4144افرياض, افطبعة إوػ, 

 افعؾامء من مجاظة وصححه ضبطه: . حتؼققاجلرجاين حمؿد بن ظع: افتعريػات ـتاب -

 إوػ افطبعة, فبـان – بروت - افعؾؿقة افؽتب دار: , طافـاذ بنذاف

 .م4319/هـ4149

: . حتؼققحمؿد بن اهلل ظبد صقبة, أيب بن بؽر أبو :وأثار إحاديث يف ادصـف افؽتاب -

 هـ.4143 إوػ, افطبعة, افرياض – افرصد مؽتبة. ط:احلوت يوشف ـامل
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تؼديم وإذاف . موشوظة ـشاف اصطالحات افػـون وافعؾوم: حمؿد بن ظع افتفاكوي -

, بروت –: مؽتبة فبـان كاذون . طحتؼقق: د. ظع دحروج. ومراجعة: د. رؾقق افعجم

 م.4331 -افطبعة إوػ 

افؽشاف ظن حؼائق ؽوامض افتـزيل: أبو افؼاشم حمؿود بن ظؿرو افزخمؼي. ط: دار  -

 هـ.4149بروت, افطبعة افثافثة,  -افؽتاب افعريب 

ادتشابه من ادثاين: حمؿد بن شعد اهلل بن مجاظة. حتؼقق: ظبد اجلواد  ـشف ادعاين يف -

 م.4334هـ/ 4144ادـصورة, افطبعة إوػ,  ف. ط: دار افوؾاء خؾ

راصد بن ظبد افعزيز افؽالم ظذ مسلفة افسامع: حمؿد بن أيب بؽر ابن ؿقم اجلوزية. حتؼقق:  -

 هـ.4143, افطبعة إوػ, افعاصؿة. ط: دار احلؿد

: حتؼقق. افؽػوي موشى بن أيوب: افؾغوية وافػروق ادصطؾحات يف معجم افؽؾقات -

 .بروت – افرشافة ممشسة: . طادكي حمؿد ,درويش ظدكان

 خؾقل: . حتؼققافغزي حمؿد بن حمؿد افدين كجم: افعاذة ادئة بلظقان افسائرة افؽواـب -

 .م 4339 / هـ 4141 إوػ, افطبعة, فبـان – بروت افعؾؿقة, افؽتب دار: . طادـصور

افوطائف: ظبد افرمحن بن أمحد بن رجب. ط: دار فطائف ادعارف ؾقام دواشم افعام من  -

 م.4441هـ/ 4141ابن حزم فؾطباظة وافـؼ, 

دسات بقاكقة يف كصوص من افتـزيل: ؾاضل بن صافح افسامرائي. ط: : دار ظامر فؾـؼ  -

 م .4449هـ/ 4149ظامن/إردن, افطبعة افثافثة,  وافتوزيع 

ف مرـز تدبر فؾدراشات وآشتشارات. فقدبروا آياته )حصاد ظام من افتدبر(: بنذا -

 افسعودية. ط: دار احلضارة فؾـؼ وافتوزيع 
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, شؾامن آل حسن بن مشفور: . حتؼققافديـوري مروان بن أمحد: افعؾم وجواهر ادجافسة -

 ,فبـان – بروت, حزم ابن دار احلصم, أم- افبحرين, اإلشالمقة افسبقة مجعقة: ط

 .هـ4143

 –دار افوظي . ط: حمؿود إبراهقم زايد حبان افبستي. حتؼقق:ادجروحغ: حمؿد بن  -

 .هـ4931افطبعة إوػ, , حؾب

بن تقؿقة. مجع: ظبد افرمحن بن حمؿد بن ؿاشم. ط: اجمؿوع افػتاوى: أمحد بن ظبد احلؾقم  -

 م.4331هـ/ 4141 ادـورة, ادديـة –جمؿع ادؾك ؾفد فطباظة ادصحف افؼيف 

ؾعت : ظبد افرمحن بن أمحد بن رجب. حتؼقق: ضرجب احلـبع جمؿوع رشائل احلاؾظ ابن -

 .افػاروق احلديثة فؾطباظة وافـؼاحلُؾَوايِن. ط:  بن ؾماد

 .افعريب افساث جلـة. ط: تقؿقة بنا احلؾقم ظبد بن أمحد: وادسائل افرشائل جمؿوظة -

حماشن افتلويل: حمؿد مجال افدين بن حمؿد افؼاشؿي. حتؼقق: حمؿد باشل ظقون افسود.  -

 هـ.4141بروت, افطبعة إوػ,  ط: دار افؽتب افعؾؿقة 

. حتؼقق: ظبد ابن ظطقةادحرر افوجقز يف تػسر افؽتاب افعزيز: ظبد احلق بن ؽافب  -

 هـ.4144وت, افطبعة إوػ, بر افسالم ظبد افشايف حمؿد. ط: دار افؽتب افعؾؿقة 

بن حزم. حتؼقق: جلـة إحقاء افساث افعريب. ط: دار أؾاق اجلديدة اادحذ: ظع بن أمحد  -

 بروت.  -

خمتك افصواظق ادرشؾة ظذ اجلفؿقة وادعطؾة: حمؿد بن حمؿد افبعع. حتؼقق: شقد  -

 .م4444هـ/ 4144افؼاهرة, افطبعة إوػ,  - إبراهقم. ط: دار احلديث

 حمؿد, شؾقم ادجقد ظبد. حتؼقق: افبععّ  ظع بن حمؿد: تقؿقة ٓبن ادكية افػتاوى خمتك -

 .ادحؿدية افسـة مطبعة. ط: افػؼي حامد
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وظبد  ,خمتك مـفاج افؼاصدين: ابن ؿدامة ادؼدد. ظؾق ظؾقه: صعقب إركاؤوط -

بروت,  دمشق, وممشسة ظؾوم افؼرآن  افؼادر إركاؤوط. ط: مؽتبة دار افبقان 

 م.4391 /هـ4931

مدارج افسافؽغ بغ مـازل إياك كعبد وإياك كستعغ: حمؿد بن أيب بؽر ابن ؿقم اجلوزية.  -

بروت, افطبعة افثافثة,  -حتؼقق: حمؿد ادعتصم باهلل افبغدادي. ط: دار افؽتاب افعريب 

 م .4331هـ/ 4141

 ادديـة - واحلؽم افعؾوم مؽتبة. ط: افشـؼقطي إمغ حمؿد: افػؼه أصول يف مذـرة -

 .م 4444 اخلامسة, افطبعة, ادـورة

مراصد ادطافع يف تـاشب ادؼاضع وادطافع: ظبد افرمحن بن أيب بؽر, جالل افدين  -

افسقوضي. حتؼقق: د. ظبد ادحسن بن ظبد افعزيز افعسؽر. ط: مؽتبة دار ادـفاج فؾـؼ 

 هـ . 4141افطبعة إوػ, افرياض,  -وافتوزيع 

 ظادل ,إركموط صعقب: . حتؼققحـبل بن حمؿد بن أمحد: حـبل بن أمحد اإلمام مسـد -

 .م 4444 /هـ 4144 إوػ, افطبعة, افرشافة ممشسة: .طمرصد

د :واجلامظة افسـة أهل ظـد افػؼه أصول معامل -  ابن دار: . طاجلقزاين حسغ بن حمؿَّ

 .هـ 4149 اخلامسة, افطبعة, اجلوزي

 ,معامل افتـزيل يف تػسر افؼرآن: احلسغ بن مسعود افبغوي. حتؼقق: حمؿد ظبد اهلل افـؿر -

وشؾقامن مسؾم احلرش. ط: دار ضقبة فؾـؼ وافتوزيع, افطبعة  ,وظثامن مجعة ضؿرية

 م.4339هـ/ 4149افرابعة, 

معاين افؼرآن وإظرابه: إبراهقم بن افرسي افزجاج. حتؼقق: ظبد اجلؾقل ظبده صؾبي. ط:  -

 م .4311هـ/ 4141بروت, افطبعة إوػ,  ظامل افؽتب 
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, حمؿد ظع افـجارو ,: أمحد يوشف افـجايت. حتؼققحيقى بن زياد افػراء: معاين افؼرآن -

 .افطبعة إوػ, مك –فقف وافسمجة : دار ادكية فؾتل. طظبد افػتاح إشامظقل افشؾبيو

ى افؼرآن, إظجاز يف إؿران معسك -  افرمحن ظبد(: إؿران ومعسك افؼرآن إظجاز) وُيسؿَّ

 بروت, افطبعة إوػ, – افعؾؿقة افؽتب دار: ط افسقوضي. افدين جالل بؽر, أيب بن

 م. 4311 / هـ 4141

 احلبقب حمؿد افدـتور: حتؼقق .افذهبي أمحد بن حمؿد: فؾذهبي افؽبر افشقوخ معجم -

 . م 4311 / هـ 4141 إوػ, افطبعة, افطائف – افصديق مؽتبة: . طاهلقؾة

 إوػ, ةافطبع ,دمشق –: دار افؼؾم . طإبراهقم حمؿد اجلرمي :عجم ظؾوم افؼرآنم -

 .م4444 /هـ 4144

بروت, افطبعة  -مػاتقح افغقب: حمؿد بن ظؿر افرازي. ط: دار إحقاء افساث افعريب  -

 هـ.4144افثافثة, 

مػتاح دار افسعادة ومـشور وٓية افعؾم واإلرادة: حمؿد بن أيب بؽر ابن ؿقم اجلوزية. ط:  -

 بروت . دار افؽتب افعؾؿقة 

قَّار شؾقامن بن مساظد: وادػرس وافتدبر وآشتـباط وافتلويل افتػسر مػفوم -  دار: . طافطَّ

 .هـ 4149 افثاكقة, افطبعة, افسعودية افعربقة ادؿؾؽة وافتوزيع, فؾـؼ اجلوزي ابن

 افرمحن ظبد بن حمؿد: إفسـة ظذ ادشتفرة إحاديث من ـثر بقان يف احلسـة ؼاصداد -

 إوػ, افطبعة, بروت – افعريب افؽتاب دار: . طاخلشت ظثامن حمؿد: . حتؼققافسخاوي

 .م4311 / هـ 4141

 دار. ط: هارون حمؿد افسالم ظبد: افؼزويـي. حتؼقق ؾارس بن أمحد: افؾغة يف ؼايقساد  -

 .م4393 / هـ4933 ,افػؽر
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مالك افتلويل افؼاضع بذوي اإلحلاد وافتعطقل يف توجقه ادتشابه افؾػظ من آي افتـزيل:  -

 بروت. -أمحد بن إبراهقم بن افزبر. ط: دار افؽتب افعؾؿقة 

 -حتؼقق: ظبد افؼادر أمحد ظطا. ط: دار ادسؾم من أرسار افتـزيل: حمؿد بن ظؿر افرازي.  -

 مجفورية مك افعربقة.

ْرؿاين. ط: افعظقم ظبد افؼرآن: حمؿد ظؾوم يف افعرؾان مـاهل -  افبايب ظقسى مطبعةافزُّ

وذـاه, افطبعة افثافثة. احلؾبي

 افتجارية: ادطبعة . ط: افشقخ أمحد أبو ظع. حتؼققظبد ادؾك بن حمؿد افثعافبي: ادـتحل -

 .م 4344 -هـ  4943افطبعة: , اإلشؽـدرية –

: . حتؼققتقؿقة ابن احلؾقم ظبد بن أمحد: افؼدرية افشقعة ـالم كؼض يف افـبوية افسـة مـفاج -

 هـ4141 افطبعةإوػ,, اإلشالمقة شعود بن حمؿد اإلمام جامعة :. طشامل رصاد حمؿد

 .م4311/

 آل حسن بن مشفور. حتؼقق: بافشاضبي افشفر افؾخؿي موشى بن إبراهقم: ادواؾؼات -

 .م4339/ هـ4149 ,إوػ افطبعة ,ظػان ابن دار: . طشؾامن

افرمحن بن كارص افسعدي. حتؼقق: شؿر  ادواهب افرباكقة من أيات افؼرآكقة: ظبد -

 م.4331هـ/ 4149ادايض. ط: رمادي فؾـؼ, افطبعة افثاكقة, 

 .ظؼة اخلامسة افطبعة, ادعارف دار: . طحسن ظباس: افوايف افـحو -

كؼ افبـود ذح مراؿي افسعود: شقدي ظبد اهلل بن احلاج إبراهقم افعؾوي. حتؼقق: حمؿد  -

 م. 4441هـ/ 4141إمغ بن حمؿد بقب. افطبعة إوػ, 

افضباع. ط:  حمؿد اجلزري. حتؼقق: ظع افـؼ يف افؼراءات افعؼ: حمؿد بن حمؿد ابن -

 افؽزى افتجارية ادطبعة
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كظم افدرر يف تـاشب أيات وافسور: إبراهقم بن ظؿر بن حسن افبؼاظي. ط: دار  -

 افؼاهرة. -افؽتاب اإلشالمي 

كؽت افؼرآن افدافة ظذ افبقان يف أكواع افعؾوم وإحؽام: حمؿد بن ظع افؽرجي  -

 افؼصاب. حتؼقق: ظع بن ؽازي افتوجيري. ط: دار ابن افؼقم ودار ابن ظػان, افطبعة

 م.4449هـ/ 4141إوػ, 

افـؽت وافعقون: ظع بن حمؿد افبغدادي, افشفر باداوردي. حتؼقق: افسقد ابن ظبد  -

 بروت. -ادؼصود بن ظبد افرحقم. ط: دار افؽتب افعؾؿقة 

كور وهداية: ظع بن مصطػى افطـطاوي. مجع وترتقب: جماهد ملمون ديراكقة. ط: دار  -

 م. 4441هـ/ 4149ادـارة, افطبعة إوػ, 

 كوكقة ابن افؼقم )افؽاؾقة افشاؾقة(: حمؿد بن أيب بؽر بن ؿقم اجلوزية. ط: ظامل افػوائد. -

 شقد: حتؼقق. اجلوزية ؿقم ابن بؽر أيب بن حمؿد: افطقب افؽؾم من افصقب افوابل -

 .م 4333 افثافثة, ةافطبع, افؼاهرة – احلديث دار: . طإبراهقم

: . طمصطػى وترـي ,إركموط أمحد. حتؼقق: افصػدي أيبك بن خؾقل: بافوؾقات افوايف -

 .م4444 /هـ4144, بروت – افساث إحقاء دار

خؾؽان. حتؼقق: إحسان ظباس. ط:  ابن حمؿد بن افزمان: أمحد أبـاء وأكباء إظقان وؾقات -

  بروت. -دار صادر 
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